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Nyttig informasjon 

 
Hvordan fungerer GF? 
Studentsamfunnet i Ås sin generalforsamling er organisasjonens øverste organ. Det er her du 

har mulighet til å påvirke driften av Samfunnet. Generalforsamlingen starter presis kl 17:00. 

Alle medlemmer og styrende organer ved Studentsamfunnet har rett til å fremme saker jf. § 

1.2. Saker som ønskes behandlet på GF skal være Samfunnsstyret i hende senest tre uker før 

GF, altså mandag 04.mars. Dersom du har saker til eventuelt må dette meddeles 

møteledelsen skriftlig før møtestart. 

Ønsker du å ta ordet under GF, gjøres det på følgende måte:  

 

 

Det er tidsbegrensinger når man skal snakke under GF: 

Innlegg:    3 minutter 

Replikk:     30 sekunder 

Til saksopplysning/dagsorden:  1 minutt 

Stemmemidler (mentometerknapper) mottas ved å vise gyldig medlemsbevis(studentkort). 

Dette leveres som pant under stemmeavgivningen. Når du forlater GF, må utdelt 

stemmemiddel leveres inn. 
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Valg 

For å stille til valg på GF anbefales det å sende inn en kandidatpresentasjon på forhånd. 

Presentasjonene må sendes valgnemnda@samfunnetiaas.no innen mandag 18.mars 2019 for 

å komme med i sakspapirene 

Når det er din tur på talestolen på generalforsamlingen vil du få inntil tre minutter til å 

presentere deg.  

Elektronisk avstemming med mentometerknapper 

Avstemming foregår ved at Generalforsamlingen får utdelt en kalkulatorliknende 

avstemmingssender (”mentometerknapp”) som sender et radiosignal til en mottaker som 

teller stemmene.  

Mentometerknappene er på størrelse med et kredittkort og har 12 knapper(1/A, 2/B, 3/C 

..osv. Se bilde).  

Kandidatene som er på valg får tildelt èn av de 12 knappene, og Generalforsamlingen kan 

stemme ved å trykke på ønsket knapp i et bestemt tidsrom. Ordstyrer orienterer om dette og 

er tydelig på når avstemming starter og stopper.  

Studentkort leveres som pant for mentometerknappen. Man står selv ansvarlig ved tap av 

denne! 

Eksempel på valgprosess: 

Valg av Nestleder: 

1/A: Bruno Sten 

2/B: Willy Nickersen 

3/C: Tor Pedo 

4/D: Anne Dammen 

5/E: -Blank- 

Deltaker 1; vil gi Willy Nickersen sin stemme, og trykker 

derfor på knapp 2/B. Mentometerknappen lyser grønt, stemme er avgitt. Deltaker 1 kan 

endre valg frem til Ordstyrer stopper valg, siste trykk er gjeldende. 

Stemmeavgivningstiden vil vare ca. 10-20 sekunder.  

Bevertning  

Ertesuppe serveres i pausen av Samfunnstjenester. Forfriskninger vil være tilgjengelig 

underveis.  
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Sak 1 Godkjenning av dagsorden og møteinnkallelse 
 

Forslag til vedtak 

Generalforsamlingen godkjenner dagsorden og møteinnkallelse 

 

Sak 2 Godkjenning av møteledelse 
Forslag til ordstyrere: Anne Snarteland og Fredrik Forsberg Ellingsen 

Forslag til vedtak 

Anne Snarteland og Fredrik Forsberg Ellingsen velges som ordstyrere 

 

Sak 3 Oppnevning av tellekorps og protokollfører 
Forslag til tellekorps: Trude Rønning Okkenhaug, Peter Hovda, Torbjørn Haugland Wistrøm og 

Erik Sand 

Forslag til protokollfører: Siri Sagbakken 

Forslag til vedtak 

Trude Rønning Okkenhaug, Peter Hovda, Torbjørn Haugland Wistrøm og Erik Sand velges som 

tellekorps. 

Siri Sagbakken velges som protokollfører. 

 

 

Sak 4 Velge to representanter til å signere protokoll sammen 

med møteledere 
Forslag til protokollunderskrivere: Anna Emelie Fagerheim og Pål Marius Nesse 

Forslag til vedtak 

Anna Emelie Fagerheim og Pål Marius Nesse velges som protokollunderskrivere. 
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Sak 5 Rapport for Studentsamfunnet i Ås for foregående år i 

henhold til vedtatt strategi 
 

5.1 Samfunnsstyret 
 

Samfunnsstyret våren 2018 har bestått av følgende styremedlemmer: 

Leder – Oskar Aalde 

Nestleder – Kristine Øiestad Høy 

Administrasjonssjef – Margrethe Espen 

Økonomisjef – Cecilie Augensen Nilsen 

Arrangementssjef – Runa Tunheim 

Konsertsjef – Lars Wisth Kolltveit 

Markedsføringssjef – Oda Halseth 

  

Samfunnsstyret høsten 2018 har bestått av følgende styremedlemmer: 

Leder – Ane Magnussen 

Nestleder - Kristine Øiestad Høy 

Administrasjonssjef - Margrethe Espen 

Økonomisjef - Cecilie Augensen Nilsen 

Påtroppende Økonomisjef – Inger Marie Rostad 

Arrangementssjef - Runa Tunheim 

Konsertsjef - Lars Wisth Kolltveit 

Markedsføringssjef – Lars Martin Hval 

 

Strategi for Studentsamfunnet 2025 som ble vedtatt på Generalforsamlingen vår 2016, trådde i kraft 

etter GF høst 2016. Målene i strategien skal evalueres årlig, og kortsiktige arbeidsmål skal settes hvert 

år av samfunnsstyret og presenteres og godkjennes under høst-GF.  

I henhold til vedtektene skal mål for foregående år gjennomgås under vår-GF. Herunder følger de 

kortsiktige strategimålene for 2018 med status for måloppnåelse. 
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Aktivitet/Tilbud 

Samfunnet skal være engasjerte i dagsaktuelle temaer, og skal avholde minst et arrangement i uka 

hvor dagsaktuelle temaer tas opp. Eksempler på slike arrangement er tirsdagspåfyll med det politiske 

nettverket, fagkvelder med linjeforeningene eller lignende.  

 

Mål nådd: I løpet av 2018 har Samfunnet avholdt diskusjoner og foredrag med dagsaktuelt 

innhold, gjennom blant annet tirsdagspåfyll og samfunnsmøter.  

 

 

I løpet av 2018 skal det tilstrebes at samfunnet har et aktivitetstilbud hver eneste dag i 

skolesemesteret. Et av tiltakene for å få til dette er å få på plass en form for «Lørdags-lounge» som en 

del av ukeprogrammet.  

 

Mål nådd: Det har vært arrangementer på Samfunnet tilnærmet hver eneste dag i 

skolesemesteret. Dette etter innføring av lørdagslounge og mer aktivitet på søndager. 

 

Romtilgjengelighet skal være mulig å finne på Timeedit og samfunnets hjemmesider. 

 

Mål delvis nådd: Romtilgjengelighet ble tilgjengeliggjort på Samfunnets hjemmesider, men er 

ikke mulig å finne på Timeedit på grunn av systemet SiÅs bruker. 

 

Fotballrommet skal tas i bruk som kor- og foreningsrom 

 

Mål delvis nådd: Fotballrommet har blitt brukt i 2018, men har ikke vært godt nok for ønsket 

bruk. Det ble derfor i 2018 lagt til rette for at Fotballrommet nå pusses opp slik at det i 2019 

kan bli tatt ordentlig i bruk som kor- og foreningsrom. Rommet vil være klar for rombooking 

fra høsten av.  

 

I løpet av 2018 skal Cafeklubben inkludert Pergolaen inngå som et av rommene som holdes åpent 

festkveld.  

 

Mål delvis nådd: Pergolaen har blitt holdt åpent på noen festkvelder, samt under hele UKA. 

Det ble vedtatt i 2018 at vi i 2019 skal investere i varme og møbler til pergolaen, slik at den 

kan brukes mer hele året. Cafeklubben har i 2018 blitt brukt mer under festavvikling. 

 

Cafeklubben skal fungere som en slags lun øl-bar med et mer variert sortiment enn de andre barene, 

og skal åpne og stenge noe tidligere enn resten av huset. 

Mål nådd: Cafeklubben åpner og stenger tidligere enn resten av huset og har et bredere 

sortiment av øl når SiÅs holder den åpen. 
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Samfunnet skal i større grad enn tidligere år drifte Cafeklubben på egenhånd.  

 

Mål ikke nådd: I 2018 har det vært mer hensiktsmessig at SiÅs drifter Cafeklubben, men 

Samfunnet har tatt den mer i bruk både på festkvelder og i forbindelse med blant annet 

Lørdagslounge.  

 

I løpet av 2018 skal Samfunnet i enda større grad gjøre seg til en attraktiv samlingsarena for 

organisasjoner uten direkte tilknytning til huset. Eksempler på slike organisasjoner kan være 

linjeforeninger, idrettslag, interesseorganisasjoner eller lignende.  

 

Mål nådd: Organisasjoner uten direkte tilknytning til huset har hatt større aktivitet på 

Samfunnet i 2018. Næringslivsutvalget ved NMBU har blant annet samlet linjeforeningene til 

flere seminarer og det har vært mange eksterne som har hatt arrangementer på 

semesterprogrammet. 

 

For å blant annet bidra til inkludering av internasjonale skal det avholdes minst tre internasjonale 

temakvelder på samfunnet i løpet av et semester.  

 

Mål nådd: Samfunnet hadde følgende internasjonale temakvelder i 2018: 

o Våren: Tirsdagspåfyll: Gender and climate with Spire Ås, Samfunnsmøte med IASTE og 

Internasjonal Quiz. 

o Høsten: «Cracking the Norwegians code» med Mr.Bourelle, Tirsdagspåfyll: Hvorfor er 

internasjonal erfaring viktig? og internasjonal bodega med konsert. 

  

Medlemmer 

I løpet av 2018 skal vi nå 2000 medlemmer. Av den totale studentmassen skal 33% være medlem, av 

førsteklassingene skal 50% være medlem, og av de internasjonale skal 20% være medlem.  

o Mål Nådd: I 2018 nådde vi hele 2673 medlemmer. 

o Medlemmer av total studentmasse: 2501 Studenter 

48% av total studentmasse var medlemmer i 2018. 

o Medlemmer av førsteklassinger: 59% av førsteklassinger ble medlemmer. Vi har ikke 

tatt høyde for studenter som har falt fra, så prosentandelen kan være høyere 

o Medlemmer av internasjonale studenter: Vi har ikke reelle tall på hvor mange 

internasjonale som er medlem, fordi vi kun har hatt medlemskap som varer i et år, og 

det er ikke alle internasjonale studenter som er her hele året de er medlem. Vi har nå 

innført halvtårsmedlemskap for internasjonale slik at vi fremover kan rapportere 

reelle medlemstall på GF. 

 

I løpet av 2018 vil samfunnsstyret se på måter å skape tydeligere fordeler for medlemmer 

sammenlignet med ikke-medlemmer på arrangement utenfor fest. 

 

Mål nådd: Skapt medlemsfordeler utenom huset, som rabatt på tannlegetjenester. Det kostet 

også penger for ikke-medlemmer på arrangementer utenom fest i 2018, som ble en tydeligere 

fordel for medlemmer sammenlignet med ikke-medlemmer. 
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Internasjonale studenter skal ikke forskjellsbehandles og skal blant annet innkalles til samfunnstjeneste 

på lik linje med andre medlemmer. 

Mål ikke nådd: Internasjonale kunne ikke kalles inn til samfunnstjeneste i 2018 fordi vi ikke 

hadde systemer på plass som viste om internasjonale medlemmer faktisk fortsatt studerte 

her. Vi brukte derfor høsten til å få på plass halvtårsmedlemskap for internasjonale studenter, 

som gjør at de nå blir kalt inn til samfunnstjeneste. 

I løpet av hvert semester skal det avholdes en eksklusiv temafest for medlemmer av samfunnet. 

Mål nådd: Det ble avholdt 2 medlemsfester i 2018. 

Frivillige 

De komitémedlemmene som har ønske om eller behov for relevant kursing skal få tilbud om dette en 

gang i skoleåret. 

Mål delvis nådd: Flere komiteer har hatt intern og ekstern kursing, som blant annet barkurs, 

ordensvernkurs og skrivekurs.  

 

Samtlige komiteer skal avholde et sosialt arrangement i løpet av semesteret. 

 Mål nådd: Samtlige komiteer hadde et sosialt arrangement i løpet av semesteret.  

 

Samfunnsstyret skal jobbe med ordninger som gjør det mulig å avtjene samfunnstjeneste utenfor 

festkveld.  

Mål delvis nådd: Vi har samfunnstjenester på generalforsamling, men jobber for å finne andre 

måter å avtjene samfunnstjenester utenfor festkveld. 

 

I løpet av 2018 skal det gjennomføres et konstruktivt komite-samarbeid mellom UKA 2018 og 

Samfunnet. 

Mål delvis nådd: Det har vært god kommunikasjon og erfaringsutveksling mellom noen 

komitéer, men mellom noen komitéer kunne det vært bedre. Vi har evaluert samarbeidet 

mellom komiteene, og erfaringene tas med i planlegging av UKA 2020. 

 

I løpet av 2018 skal det ansettes en egen Sprellfestival-KS. Sprellfestivalen skal få en egen 

arbeidsgruppe med eget mandat til å skape tidenes Sprellfestival våren 2019. 

Mål nådd: Det ble ansatt en Sprellfestival-KS som har hatt hovedansvaret for Sprellfestivalen. 

Sprellfestivalen og Sprellfestival-KS stillingen vil bli evaluert i etterkant av sprellfestivalen. 

 

Godene for frivillig arbeid skal endres slik at de i større grad oppfordrer til kreativitet, samhold og 

deltakelse på samfunnet.  

Mål nådd: Samfunnsstyret har i 2018 økt komitestøtten til 200kr per komitemedlem, og ansatt 

en HR-sjef som blant annet jobber med videreutvikling av komiteworkshop, KS-workshop og 

KS-forum. Dette er tiltak som vi håper at i større grad oppfordrer til kreativitet, samhold og 

deltagelse. 

 

 

 



Side 13 av 91 
  

Det fysiske bygget 

Det skal avholdes en stordugnad på samfunnshuset i løpet av hvert skolesemester (Vårpuss og 

Høstsjau) 

Mål nådd: Det ble avholdt både vårpuss og høstsjau. Under dugnadene ble blant annet mye 

ryddet og rom ble malt. 

 

Samarbeidspartnere 

I løpet av 2018 skal Samfunnsstyret avklare en del rolle- og ansvarsfordeling med SiÅs. Eksisterende 

avtaler skal gjennomgås og det skal påses at de er hensiktsmessige med tanke på dagens drift. 

Mål delvis nådd: Avtaler er gjennomgått, og det er startet prosess med å avklare rolle- og 

ansvarsfordeling, i tillegg til forhandling av ny serveringsavtale. 

 

I løpet av 2018 skal Samfunnsstyret starte dialog med studentene fra den tidligere Veterinærhøyskolen, 

og lage en framdriftsplan for hvordan disse ønsker å bli inkludert i samfunnet. 

Mål delvis nådd: Samfunnsstyret har dialog og møter med Veterinærhøyskolen om hvordan de 

ønsker å bli inkludert i Samfunnet. Det er ikke laget en fremdriftsplan. 

 

I løpet av 2018 skal minst en Hovedsponsor for studentsamfunnet være på plass. 

Mål ikke nådd: Har blitt gjort et godt arbeid med å få en hovedsponsor i 2018, og arbeidet 

som er gjort i 2018 vil vi se resultatene av i 2019.  

 

Organisasjonsutvikling 

NYE MÅL: 

For å gjøre det lettere å tilby mer variert kulturelt innhold på huset ønsker samfunnsstyret i 2018 å gi 

komitesjefer mer handlingsrom til å organisere aktiviteter og ta avgjørelser. Samfunnsstyret skal i løpet 

av 2018 evaluere beslutningsmyndighet i organisasjonen og utvikle organisasjonen på grunnlag av 

dette. 

Mål delvis nådd: Samfunnsstyret har omorganisert og flyttet mer ansvar ned på 

komitesjefene, spesielt i administrasjons-, arrangement- og nestlederblokken. Vi har også 

opprettet nye KS-stillinger, som blant annet HR-sjef som jobber med at komitesjefer skal få 

mer handlingsrom til å ta avgjørelser. 

 

For å kunne drifte festavvikling i henhold til loven i årene som kommer skal samfunnsstyret i løpet av 

2018 ha på plass en vaktordning som er i henhold til ny forskrift i vaktvirksomhetsloven. 

Mål nådd: Det er fortsatt ikke avklart hvordan kravene til ordensvakter blir, men vi har i 2018 

forberedt oss at lovverket vil tre i kraft, og har derfor nå en vaktordning som kan stå seg i en 

tid fremover.  

Oppsummering: 

Samfunnsstyret har i stor grad oppnådd de mål som ble satt i arbeidsprogrammet for 2018. 

Arbeidsprogrammet for 2019 ble vedtatt under høst-GF 2018 og bygger videre på målene fra 2018 og 

resten av langtidsstrategien fram mot 2025.  
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5.2 Kjernestyret 
 

Kjernestyret er øverste myndighet ved Studentsamfunnet i Ås mellom generalforsamlinger og skal 

jobbe strategisk for å sikre en sunn og langsiktig forvaltning av Studentsamfunnet, dets økonomi og 

faste eiendom i henhold til vedtatt strategi. Kjernestyret har et særskilt ansvar for å utføre strategiske 

utredninger i samarbeid med øvrige styrer og organer.  

I løpet av 2018 har Kjernestyret bestått av totalt sju medlemmer. I henhold til vedtektene for 

Studentsamfunnet i Ås, som ble vedtatt på høstens Generalforsamling i 2018, består nå kjernestyret 

av totalt åtte medlemmer der Tuntreets redaktør også har plass i styret. Under følger en oversikt over 

medlemmer fra 2018, samt nåværende periode: 

Styret hadde i alt ni møter i 2018 og behandlet totalt 43 saker. Møtene var med omlag én måneds 

mellomrom i semestrene, hvor det i også ble arrangert blant annet styreseminar i tillegg til møtene. 

Flere av møtene viet mye tid til gjennomføringen av UKA i Ås 2018.  

 

 

 

Kjernestyret har i 2018 hatt et særskilt fokus på vedlikehold og investeringer i bygningsmassen. For å 

komme tettere på arbeidet bestemte styret i 2018 at Kjernestyret skulle være representert i Drifts- og 

vedlikeholdsutvalget, som er satt til å følge opp oppgaven. Kjernestyret mener dette var et fornuftig 

grep og føler nå at styret er tettere og mer aktivt koblet på det gode arbeidet i utvalget. Av større 

prosjekter i 2018 kan tekking av tak og nylegging av heller over Anton Hjeltnes’ vei nevnes. Det har 

også blitt skiftet ut omfattende mengder teknisk utstyr de seinere årene, og bygget framstår i dag mer 

eller mindre i svært god stand. For 2019 planlegges det blant annet prosjektering av flere av 

uteområdene, som vil være viktige delprosjekter forut for den planlagte totalrenoveringen av Aud. 

Max før 2023.  

Kjernestyret er gjennom eierskapet i Samfunnsbygningen, som vi eier en ideell halvpart av sammen 

med NMBU, representert i Sameiestyret for bygningskomplekset. Leder av Kjernestyret og leder av 

Vår 2018 Høst 2018 Nåværende

Styrets leder/

ekstern representant

Nestleder (f.o.m. vår 2019)/

ekstern representant

Ekstern representant Espen Syljuåsen Espen Syljuåsen Espen Syljuåsen

Studentrepresentant Hans Gunnar Gravningen Iselin Been Simensen Iselin Been Simensen

Leder av Samfunsstyret Oskar Aalde Ane Magnussen Ane Magnussen

UKEsjef Ingrid Espnes Ingrid Espnes Ingrid Espnes

Leder av Næringslivsutvalget Morten Gillerhaugen Morten Gillerhaugen Cecilie Augensen Nilsen

Ansvarlig redaktør i Tuntreet ----- -----  Jardar Lindaas Bringedal

Per-Fredrik Rønneberg 

Nordhov

Per-Fredrik Rønneberg 

Nordhov

Per-Fredrik Rønneberg 

Nordhov

Martine Dæhli Unnerud Martine Dæhli Unnerud Inger Johanne H. Sveen 
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Samfunnsstyret er representert i Sameiestyret. 

Studentsamfunnet har de seinere årene ikke hatt 

serveringsavtale med SiÅs. Det har vært flere 

forsøk på forhandlinger, men det har så langt ikke 

lyktes partene å komme til enighet. Vi er på ny i 

forhandlinger med SiÅs om temaet og det er stor 

interesse fra begge parter om å få dette på plass. 

Kjernestyret tar sikte på å sluttføre 

forhandlingene med SiÅs innen sommeren 2019.  

Oppfølgingen av strategien «Studentsamfunnet 

2025» har vært tema for arbeidet i 2018, og i 2019 vil vi jobbe med revidering av den langsiktige 

strategien. 

Utover å ha et overordna ansvar for drifta er også Kjernestyret instans for behandling av investeringer 

over 15.000 kroner og alle aktiviteter med budsjettramme over 300.000 kroner. Av større omsøkte 

innkjøp i 2018 er trådløse hodemikrofoner, auraer (lys), shuffle board samt utstyr til fotoredigering. 

Kjernestyret takker for alle innsendte søknader, og ønsker spesielt å rette en stor takk til dyktige 

tillitsvalgte som stadig ser mulighetsrom for effektivisering og profesjonalisering av drifta.  

Avslutningsvis ønsker vi å takke NMBU for et særdeles godt samarbeid i 2018 og er imponert over 

universitetets interesse og vilje til investere tid og ressurser på at Studentsamfunnet i Ås også i 

framtida skal være en sentral arena av og for Ås-studentene. 

Økonomisk resultat for 2018 ble samlet 3.249.643 kroner, av en omsetning på 17.170.043 kroner. UKA 

var den største bidragsyteren og leverte godt over avkastningskravet som prosjektregnskap fra 2017 til 

og med 2019. Også Næringslivsutvalget leverte godt over sitt avkastningskrav, noe som er veldig 

gledelig. Årsresultatet er sterkt og Studentsamfunnets balanse viser at vi har en solid økonomi. Dette 

er svært positivt for en organisasjon som ønsker å vokse og som har et gammelt hus å vedlikeholde.  
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5.3 UKA i Ås 
 

Rapport for UKA i Ås 2018 

UKA i Ås 2018 varte fra 04.oktober 2018 – 29.oktober 2018, og prosjektperioden har vart fra 20.mars 

2017 – 25.mars 2019. Festivalen varte som tidligere år i 26 dager, og er dermed fortsatt Norges 

lengste kulturfestival. Gjennom UKA i Ås hadde vi et bredt program, hvorav UKErevyen var det klart 

mest populære innslaget. Spesielt med denne UKErevyen var at alle musikknumre var 

egenkomponerte, noe vi er svært stolte av! Den mest besøkte konserten var Cezinando, hvor rubbel 

og bit av billetter ble revet bort. UKA i Ås 2018 hadde 1116 frivillige, som inkluderer UKEstyret, 

komitésjefer, NKer og funksjonærer. Disse var fordelt på 41 komiteer og 7 blokker. Vi ønsker å takke 

alle som har bidratt til at UKA i Ås 2018 ble det den er, og for alt engasjement og støtte vi har fått. 

 

UKEstyret for UKA i Ås 2018: 

 

UKEsjef: Ingrid Gravseth Espnes 

Administrasjonssjef: Maylinn Cecilie Dramstad 

Arrangementsjef: Tale Desserud Noer 

Markedsføringssjef: Hanne Tveter Åmdal 

Revysjef: Oscar Mork 

Salgssjef: Lars Erik «LeBrede» Bredesen 

Serveringssjef: Agnes Aakre Hansen 

Økonomisjef: Celine «Da» Grønvold 
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På generalforsamlingen høsten 2017 satte vi oss følgende mål for UKA i Ås 2018: 

- UKA i Ås 2018 skal gi mersmak til alle involverte, både frivillige og besøkende.  

- UKA i Ås 2018 skal nå avkastningskravet 

- UKA i Ås 2018 skal gjennomføres på en sikker måte. 

- UKA i Ås 2018 skal nå et besøkstall på 30 000. 

- UKA i Ås 2018 skal få nasjonal oppmerksomhet. 

- UKA i Ås 2018 skal bli Miljøfyrtårnet 2018. 

Noen av disse målene er vanskelige å måle, men vi mener måloppnåelsen har vært god: 

- UKA i Ås 2018 skal gi mersmak til alle involverte, både frivillige og besøkende - ✓ 

Dette målet er svært vanskelig å måle, men vi sier oss fornøyde med hvordan festivalen ble 

gjennomført. Vi håper (og tror) at de frivillige har hatt en god opplevelse under UKA i Ås 2018. Vi 

valgte å legge litt mer penger i bla. trivsel, og har hatt et gjennomgående fokus på opplæring i samtlige 

komitéer. Vi klarte også å kutte store deler av køene i Spritsløyfa, noe som vi tror har bedret 

opplevelsen av festivalen. Vi hadde dog stor kø utenfor under både Cezinando og Highasakite, og ser 

på dette som svakheter i gjennomføringen. Alt i alt er vi fornøyde, og håper det har vært en god 

opplevelse for alle involverte.  

- UKA i Ås 2018 skal nå avkastningskravet - ✓ 

UKA i Ås 2018 har med god margin nådd avkastningskravet. Det at vi har gått noe over er vi svært 

fornøyde med, da vi mener dette vil komme godt med for videre drift av Studentsamfunnet i Ås, 

spesielt med tanke på utfordringene med vakthold.  

- UKA i Ås 2018 skal gjennomføres på en sikker måte - ✓ 

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra kommune, skjenkekontrollører, politi og brannvesen for 

gjennomføringen av UKA. Vi prioriterte sikkerhet svært høyt, og er fornøyd med hvordan 

festavviklingen ble gjennomført. Den nye løsningen med flere innganger til Spritsløyfa er et tiltak vi er 

svært fornøyde med, da dette gjorde at vi ikke fikk like mye trengsel som tidligere. Vi var heldige med 

at vi akkurat havnet utenfor den nye vaktloven, noe som gjorde det enklere for oss å ansette det 

antallet vakter som det var behov for. Vi vil også rette en ekstra takk til sikkerhetssjef Bård Tollefsen 

ved NMBU, som har vært en enorm støtte og ressurs for at vi klarte å gjennomføre UKA i Ås på en så 

god måte. 

- UKA i Ås 2018 skal nå et besøkstall på 30 000 - ? 

Dette målet har vi slitt med å finne et godt grunnlag for, da vi ikke har en 100% presis metode for å 

beregne antall besøkende på dagsarrangementer. Vi har oversikt over hvor mange som har deltatt på 

kveldsarrangementene på grunn av billettsalg. Vi har tatt et omtrent estimat av arrangementer uten 

billettsalg, og med dette ser vi at besøkstallet havner omtrent på 30 000, med forbehold om at det kan 

være litt under eller litt over.  Vi ser at åpningshelgen, S-helgen og avslutningshelgen gjorde det svært 

bra, men at G-helgen ikke var på det nivået vi på forhånd ønsket. Vi har ikke tjent så mye som vi 

ønsket på billettsalg, og vi ser at dette i stor grad skyldes G-helgen. Likevel har vi hatt et svært gledelig 

oppsving på gjeste, da spesielt Urpremieren og Korhelg. Det er veldig gledelig at så mange eksterne 

ønsker å besøke Agraren for å delta på UKA i Ås! Vi ser også at UKErevyen har hatt en 14% økning i 

antall publikummere, sammenlignet med 2016.  
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- UKA i Ås 2018 skal få nasjonal oppmerksomhet - ✓(ish) 

Dette var et svært ambisiøst mål som vi satt for å ha noe å strekke oss etter. Når det handler om 

nasjonal oppmerksomhet er «ikke all PR - god PR» og det er enklest å komme på forsiden av 

Aftenposten hvis man har driti på draget. Vi har jobbet hardt får å få til positiv oppmerksomhet rundt 

UKA i Ås på riksdekkende medier. UKA i Ås har mange unike kvaliteter som vi mener burde vies 

oppmerksomhet. Utover dette fikk UKA i Ås mye skjermtid når Sommertoget ankom Ås i august 2017, 

og målet med riksdekkende oppmerksomhet kan vurderes som nådd. Artistene har også hjulpet oss 

med å spre ordet om konsertene til deres fanskare rundt om i Norge. Vi hadde til og med et tilfelle 

med en gjest som reiste fra Canada for å se sitt favorittband, Highasakite. Vi er også svært stolte av at 

UKErevyen 2018 fikk et innslag på Østlandssendingen på TV og Radio, samt storfint besøk av 

kulturminister Trine Skei Grande. 

 

- UKA i Ås 2018 skal bli årets Miljøfyrtårnet 2018 – X 

UKA i Ås 2018 ble dessverre ikke kåret til årets Miljøfyrtårn i 2018. Konkurransen var svært stor, med 

hele 80 nominerte. Vi er dog fornøyd med forbedringene vi gjorde på miljøfronten, og at vi ble 

resertifiserte som miljøfyrtårn. Vi er spesielt fornøyd med overgangen til elektroniske kontrakter og 

nedbrytbart engangsbestikk. Vi bestemte oss også for å minke bruken av sugerør, og gav ikke disse ut 

uten at gjesten selv spurte. Vi har fortsatt forbedringspotensial på miljøfronten, og gleder oss til å se 

utviklingen videre. Det er dog gledelig for oss at en av våre største samarbeidspartnere, revypartner 

Multiconsult, ble kåret til årets miljøfyrtårn 2018 for konsern og store virksomheter.  

 

 

Regnskap for UKA i Ås 2018 

 

Prosjektet UKA i Ås 2018 har vart fra 20.mars 2017 – 25.mars 2019, og selve festivalen ble avholdt fra 

04.Oktober 2019 – 29.Oktober 2019. Regnskapet som legges fram er basert på UKAs interne regnskap, 

og er derfor delt inn etter hvilke blokker inntektene og utgiftene tilhører. Det bemerkes også at 

regnskapet har gått over en toårsperiode, og er ikke basert på regnskapsåret 2018, men 

prosjektperioden. UKA i Ås bruker også penger utenom UKEår, blant annet til booking av artister, og 

dette påvirker naturligvis det totale resultatet. 

 

UKEøkonomien inneholder også resultatene fra miniUKA, som er et prøveprosjekt for 

UKEorganisasjonen. MiniUKA gjorde det godt økonomisk, og vi klarte å øke antall besøkende på 

onsdag med omtrent 200 gjester, miniUKErevyen ble utsolgt og vi var 6(!) billetter unna å selge ut 

storfesten lørdag. Overskuddet etter miniUKA kom på 269 381,76kr og dette kom svært godt med i 

den videre planleggingen av UKA.  
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Under følger den blokkvise oversikten over resultatet fra UKA: 

 

UKA i Ås har etter internregnskapet klart å levere et overskudd på kr 2 565 653, et resultat som er kr 

165 653kr unna kravete 

. 

Nøkkeltall til å sammenligne budsjett og resultat: 

 

Under viser vi utviklingen hos UKA de siste 10 år (uten 2012 der vi ikke finner tall). Som dere ser så 

utvikler UKA i Ås seg over tid, og vi synes det er positivt at vi har klart å dra ned utgiftene. Likevel ser vi 

utfordringer med at inntektsnivået ikke er på nivå med tidligere år.  

 

Blokk Inntekter Utgifter Resultat

Administrasjon 210 622kr                          291 132kr                          80 511-kr                         

Arrangement 1 243 568kr                       3 925 481kr                       2 681 913-kr                    

Markedsføring 25 750kr                            337 150kr                          311 400-kr                       

Revy 197 507kr                          299 155kr                          101 648-kr                       

Salg 5 196 547kr                       872 628kr                          4 323 920kr                    

Servering 4 193 950kr                       2 603 887kr                       1 590 063kr                    

Økonomi 8 757kr                              44 132kr                            35 375-kr                         

UKEstyret -kr                                  137 483kr                          137 483-kr                       

Resultat 11 076 701kr                     8 511 048kr                       2 565 653kr                    

Post Regnskap 2016 Budsjett 2018 Regnskap 2018

Bar 2 679 091kr                       2 700 000kr                       2 602 951kr                    

Billett 3 758 414kr                       3 575 000kr                       3 458 231kr                    

Sponsor 1 375 338kr                       1 570 000kr                       1 629 500kr                    

Booking 2 406 355-kr                       2 100 000-kr                       2 087 000-kr                    

Kor, Ur, VIP 987 755kr                          1 146 200kr                       1 235 840kr                    

UKEgrillen 253 338kr                          325 000kr                          308 857kr                       
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Under er det presentert ulike nøkkelposter sin utvikling over tid: 

                   

 

                   

 

Som vi ser så har vi en positiv utvikling på postene gjeste og sponsor. Dette er svært gledelig, og viser 

at verden utenfor Ås er interessert i hva vi gjør under UKA. Vi ser at både bar- og billettinntekter har 

hatt en negativ utvikling under 2018, men vi håper at dette er en trend som vil snu til 2020.  
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Forslag til vedtak  

Generalforsamlingen tar saken til orientering 
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Sak 6 Godkjenning av årsregnskap for Studentsamfunnet i Ås 

og revisors rapport 
 

Årsregnskap for Studentsamfunnet i Ås 
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Revisors rapport 

 

Se vedlegg 3 

 

 

Forslag til vedtak  

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap for Studentsamfunnet i Ås og revisors rapport 

for 2018. 
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Sak 7 Foreløpige rapporter 

for Studentsamfunnet i Ås 

våren 2019 
 

7.1 Samfunnsstyret 
Følgende er det rapport fra 

styremedlemmer i Samfunnsstyret. Leders 

rapport er på vegne av Samfunnsstyret.  

Rapport fra Leder                          

 Ane Magnussen 

Samfunnsstyret våren 2019 har bestått av 

følgende styremedlemmer: 

Leder – Ane Magnussen 

Nestleder – Johan Stener Maagaard 

Administrasjonssjef – Anne Marte Rønneseth 

Økonomisjef – Inger Marie Rostad 

Arrangementssjef – Ulrik Samdahl Melhuus 

Konsertsjef – Marit Serianna Stenødegård 

Hjerpseth 

Markedsføringssjef – Lars Martin Hval 

 

I løpet av 2019 skal samfunnsstyret fortsette 

arbeidet med å sørge for at Studentsamfunnet 

i Ås er en deltagende og engasjerende 

studentplattform med stor bredde i aktiviteter 

og arrangement. Vi lener oss i stor grad på 

arbeidsprogrammet for 2019 i vårt arbeid, der 

vi til nå blant annet har jobbet med å forbedre 

fotballrommet og pergolaen, har tatt i bruk 

Thorvald og Tora-baren i Johannes, samt 

begynt på revidering av retningslinjer og 

innføring av arbeidsinstrukser for alle frivillige. 

Samfunnsstyret har også utvidet komitebruken 

som har gjort oss mindre avhengig av 

samfunnstjenester under festavvikling på 

huset.  

Ellers har samfunnsstyret fortsatt arbeidet 

med nye kravene til ordensvaktene som snart 

kommer. Undertegnede har i starten av året 

både vært i justisdepartementet og i kontakt 

med kulturdepartementet for å forklare 

konsekvensene endringene vil få for aktører 

som oss. Det er fortsatt ikke kommet noen 

avklaring i saken, men vi håper 

justisdepartementet snart bestemmer seg for 

hva de nye kravene blir. Organisasjonen har 

jobbet utrolig godt for å møte endringene som 

kommer, som gjør at vi fortsatt vil kunne ha 

trygt vakthold med frivillige vakter en stund 

fremover. 

Vi gleder oss til et spennende år som skal 

komme på plass gjennom fortsatt godt 

samarbeid med øvrige organer på 

Studentsamfunnet, andre organisasjoner på 

Campus Ås og Veterinærhøyskolen. I 

samarbeid med blant annet NMBU er vi 

fortsatt delaktige i oppfølgingen av resultatene 

fra SHoT-undersøkelsen, der vi blant annet 

ønsker å legge til rette for enda mer lavterskel 

aktivitet på Samfunnet. Vi har også hatt tettere 

dialog med Veterinærhøyskolen enn det vi har 

hatt tidligere, som er viktig for å sikre god 

integrering av den store nye studentmassen 

kommer til Ås høsten 2020.  

Detaljer rundt hva som har blitt gjort og hva 

som står på agendaen i de ulike blokkene kan 

leses i de øvrige styremedlemmenes rapporter.  

Mitt verv går nå dessverre mot slutten, og jeg 

vil takke for tillitten og et fantastisk år i styret! 

Det har vært en stor ære å lede dere gjennom 

det siste året. Takk også til dyktige 

styremedlemmer i samfunnsstyret som 

strekker seg langt for å skape moro, utvikling 

og trivsel både i blokkene sine, samt for resten 

av medlemsmassen. Til slutt vil jeg takke UKA, 

NU og Tuntreet med alle frivillige som gjør at 
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Studentsamfunnet i Ås er et fantastisk sted 

hvor vi viser at vi kan få til utrolig mye moro 

med frivillig arbeid og godt vennskap. Takk for 

meg! 

 

 

Ane Magnussen, Leder av Studentsamfunnet i 

Ås 2018/2019 
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Rapport fra Nestleder 

Johan Stener Maagaard 

Komitéer og komitésjefer i nestlederblokka: 

- Festsjef: Oscar Mork 

- Bodegakonsernet: Fredrik Forsberg Ellingsen 

- Ordensvern: Frida Haugen og Helene Storlien 

- Bar: Kristine Kippersund Brokstad 

- Mat: Elsa Sveindal Rosfjord 

- Snekker: Gunder Gunderson Trommald 

Byggteknisk: 

I løpet av våren vil det bli lagt til rette for mer 

aktiv bruk av det som i dag er kjent som 

«fotballrommet». Her vil det bli satt inn risere 

og bedre muligheter for å kunne benytte rom til 

film, korøving mm. Pergolaen vil bli oppgradert 

med lys og varme nå på vårsiden, dette gjør at 

det skal bli mer attraktiv å kunne sitte ute og 

benytte seg av en ellers beskjedent brukt 

pergola da Studentsamfunnet er stengt store 

deler av sommerhalvåret. Det har vært generelt 

god kommunikasjon mellom SiÅs, NMBU og 

Studentsamfunnet og feil/mangler har blitt 

fikset opp i underveis som de har dukket opp. 

Komiteene: 

Matkomitéen er fremdeles under etablering og 

mattilbudet er pr. dags dato forbeholdt 

fredager da komiteen er liten. Responsen for 

servering av mat har vært veldig positiv og vi 

håper folk vil benytte seg av tilbudet i større 

grad. For bar har åpningen av Thorvald og Tora-

baren vært suksess. Denne har blitt flyttet litt 

rundt på for å finne det mest praktiske stedet 

for servering. Denne er nå sentralisert bakerst i 

Johannes og jeg anbefaler alle å ta seg en tur dit 

neste gang man er på samfunnet.  

For ordensvern har det vært tilpassinger i 

forhold til det nye lovverket. 

Justisdepartementet har ikke klart å vedta en 

læreplan ennå, noe som egentlig skulle ha være 

på plass 01.01.2019. Dette har medført at vi har 

holdt noen ekstra ordensvaktkurs for å fylle opp 

komiteen og drifte vaktholdet på samfunnet 

selv uten innleide vektere. Vi har troen på at 

indrejustisen med å kjenne de som jobber på 

samfunnet bare spiller inn positivt for trivsel, 

oppførsel og større grad av tilhørighet. Det har 

vært en stor administrativ jobb å møte alle 

kravene i forhold til uniformer og lovverk. 

Bodegakonsernet har i vår avviklet stillingen 

teknisk ansvarlig, og vil fremover ha to 

festansvarlige i stedet for en. Den nye 

inngangskomiteen vil da ta seg av det tekniske i 

forhold til LinTicket og Cashlesskasser.  

Samtidig vil jeg oppfordre alle til å møte på 

vårsjau den 31.mars. I år vil det være en gratis 

konsert etter dugnaden for de som møter opp. 

Dette blir veldig bra! 

Jeg vil takke Bodegablokka for all innsatsen de 

legger ned for festavvikling og drift av huset, og 

jeg ønsker dere som stiller til verv masse lykke 

til! 

 

Johan Stener Maagaard, Nestleder i 

Samfunnsstyret ved Studentsamfunnet i Ås 

2019  
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Rapport fra Økonomisjef 

Inger Marie Rostad 

Komitésjefer i økonomiblokken:  

Økonomiassistent: Peder Midttømme 

Regnskapsførere: Sanne Kristin Karlsen og 

Andrea Furuseth Larsen 

Arbeid i økonomiblokken vår 2019 

Så langt i år har vi vært godt fornøyde med det 

økonomiske resultatet, der semesterkickoff 

med Vazelina Bilopphøggers har vært en stor 

bidragsyter. Videre ser vi at revyer fortsatt er en 

suksess og et trekkplaster som drar inn gode 

besøkstall, slik som revyene til Mannskoret 

Over Rævne og Pikekoret IVAR har gjort. 

Samfunnet bidrar sterkt til et fullt 

semesterprogram med arrangementer nesten 

hver eneste dag, der minst 5 arrangementer går 

i null eller i minus. Derfor er det viktig at de 

større kveldene drar inn inntekter som gjør at vi 

kan opprettholde et bredt tilbud. 

Barkostnadene er store, så resultatet på bar 

forventes å gå i null.  

Ved høsten 2018 ble det gjennomført endringer 

ved organisering innad i Økonomiblokka. 

Økonomiassistent og banksjef har blitt slått 

sammen til én stilling, og Økonomiblokken 

består nå kun av én økonomiassistent og to 

regnskapsførere. Dette skyldes en mer effektiv 

bruk av regnskapsprogrammet Visma 

Eaccounting, slik at en betydelig del av 

arbeidsoppgavene til Banksjef ble tilegnet 

regnskap. Tilpasningen av dette har fortsatt i 

2018, og jeg vil takke Peder, Sanne og Andrea 

for en fantastisk innsats i sine verv som har tatt 

alle utfordringer på strak arm.  

Vervet som Økonomiassist innebærer nå å være 

Økonomiblokkens kommunikasjonsledd ut til 

de andre Komitésjefene ved Samfunnet, 

samtidig som han har ansvar for alt innkjøp og 

andre løpende oppgaver som kan tilfalle hans  

stilling som assistent. Regnskapsførerne har nå 

tatt over alt ansvar for betaling av 

leverandørfakturaer og utleggsrefusjoner for 

Samfunnet, Tuntreet, Næringslivsutvalget og 

Kjernestyret, og Sanne og Andrea har også tatt 

på seg ansvaret for komiteenes budsjetter. 

Peder, Sanne og Andrea har vist en formidabel 

arbeidsinnsats, og har vist sterkt engasjement 

og pågangsvilje ved alle arbeidsoppgaver de har 

tatt på seg. 

Videre er vi spente på å se hvilke besøkstall og 

resultat SPRELLfestivalen vil gi, da vi har lagt ned 

ekstra innsats og ressurser for å gi studentene 

en morsom og givende festivaluke utenom UKE-

år.  

 

 

Inger Marie Rostad, Økonomisjef i 

Samfunnsstyret ved Studentsamfunnet i Ås 

2019 
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Rapport fra Administrasjonssjef 

Anne Marte Rønneseth 

Administrasjonsblokka våren 2019 

Administrasjonsassistent: Siri Sakbakken 

HR-sjef: Ane Marum Kvarme 

Inngang KS: Tiril Mathiesen Knutsen 

Personalsjef: Miriam Slaatsveen Nazareno 

Personalsjef: Aranee Sinnathurai 

Personalsjef: Mathilde Jonsrud 

Linticket KS: Rasmus Tveitane 

IT-sjef: Tord Ståle Storbækken 

Strukturendring 

Høsten 2018 gikk Administrasjonsblokken 

gjennom en stor strukturendring, og arbeidet i 

blokken våren 2019 har dermed vært veldig 

annerledes fra tidligere år. I tillegg til en 

nyoppstartet inngangskomité som akkurat har 

blitt fylt opp med 30 komitémedlemmer, har 

det blitt opprettet tre nye KS-stillinger: HR-sjef, 

LinTicket-sjef og Administrasjonsassistent. I 

januar ble Snekkerkomitéeen flyttet fra 

Administrasjonsblokken til nestlederblokken, 

da vi på bakgrunn av at nesteleder har ansvar 

for det byggtekniske på huset kom frem til at 

det er en mer naturlig plassering av komitéen 

Arbeid i Administrasjonsblokken 

Administrasjonsassistent Siri har jobbet aktivt 

med å kontinuerlig oppdatere oversikten over 

alle Studentsamfunnets frivillige, og har 

gjennom kommunikasjon med NMBU sørget for 

at alle har de korttilgangene de skal ha på huset. 

I tillegg har henne sørget for at rombookingen 

går veldig fint om dagen. 

HR-sjef Ane har gjort en strålende jobb i sin 

stilling og har blant annet jobbet med å 

opprette retningslinjer for en mer ryddig 

ansettelsesprosess, med å utvikle KS-forum, og 

med å innføre timelister.  26. og 28. februar ble 

hhv. KS-workshop og komitéworkshop 

arrangert, hvor begge hadde godt oppmøte. 

Personalsjefene har virkelig stått på med 

samfunnstjenestene dette semesteret, og det 

har i vår møtt opp ønsket antall samfunns-

tjenester så å si alle festkvelder. 

LinTicket-sjef Rasmus har jobbet med å utvikle 

LinTicket, og finner stadig løsninger for å 

forenkle og systematisere funksjoner i 

LinTicket. Nytt av året er at alle kontrakter skal 

ligge i LinTicket, og samtlige frivillige har på 

nyåret fått utsendt nye kontrakter. 

Inngang KS Tiril har virkelig satt fart på 

inngangskomitéen, og f.o.m 1.mars ble Teknisk 

ansvarlig avviklet. Inngang har generelt fungert 

veldig bra på festkvelder, og det skal resten av 

våren fortsette å jobbes med videreutvikling og 

evaluering av komitéen. Denne våren har det 

også ved god hjelp av IT-sjef Tord blitt kjøpt inn 

nye PC-er, som forhåpentlig skal effektivisere 

inngangen yttligere. 

Tusen takk til blokkas flinke KS-er og 

komitémedlemmer for det gode arbeidet dere 

har lagt ned så langt i 2019.   

 

Anne Marte Rønneseth, Administrasjonssjef i 

Samfunnsstyret ved Studentsamfunnet i Ås 

2019 
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Rapport fra Arrangementssjef 

Ulrik Samdahl Melhuus 

Arrangementsblokkas komitésjefer:  

Arrangementsassistent: Hanna Hylland 

Aktivitets-KS: Even August Bremnes Stokke 

Aktuelt-KS: Emma Eriksen Hirschberg 

Sprellfestival-KS Haris Karovic 

Arrangementsblokka består i tillegg av 14 

komitemedlemmer.  

Arrangementblokka tar seg av det meste av 

arrangementer som skjer på huset med unntak 

av større konserter.  

Vårens Arrangementer  

Semesteret startet med en god gammaldags 

Bodega, for så å bli fulgt opp med Improbodega 

med improshow på engelsk, for å tidlig 

inkludere de internasjonale! Etter det har vi 

hatt flere temafester med bra oppmøte og 

engasjement fra dere, Ås-studentene! 

Vårsemesteret startet med et forrykende show, 

fulgt opp med stentorbodega. Ryktene sier du 

fortsatt kan høre klangen av brannalarmer i 

veggene! Høydepunktet for oss så langt dette 

semesteret har vært live show med Hit For Hit 

noe som gikk over all forventing. 

Dette semesteret er fylt opp med masse 

spennende aktiviteter og arrangementer 

utenom festkvelder, og vi har hatt et bredt 

spekter av arrangementer på dagtid og 

kveldstid. Peiskos er et nytt konsept denne 

våren, og vi jobber med å utvikle dette 

konseptet ytterligere.  

Mandagene har vi holdt åpent for forskjellige 

aktiviteter, blant annet intimkonserter, 

Graskurs 0.5 og innspill fra NU. Graskurs 0.5 var 

noe vi testet ut i samarbeid med 

faddergeneralen Lish, med mål i å involvere de 

internasjonale, samt gi studentene ved Ås en 

mulighet til å se mer og bli bedre kjent med 

studentmiljøet i Ås.  

Vi har også holdt Tirsdagspåfyll med både egne 

og eksterne arrangører, noe som generelt har 

fått god respons. Innhold har vært alt fra «Grill 

en hankatt», til faglig interessante og 

inspirerende foredrag. Noen onsdager har det 

blitt holdt samfunnsmøter, og hver Torsdag har 

cafeklubben blitt fylt til randen med ivrige 

Quizdeltagere. LørdagsLounge har hatt godt 

oppmøte, og jeg vil spesielt rette en stor takk til 

Matt Chernin for et fantastisk engasjement 

rundt gjennomføring av LørdagsLounge. Her 

har innholdet vært alt fra karaoke og filmvising 

til innslag fra Rockeklubben 

Semesteret har også gått mye i planleggingen 

av Sprellfestivalen som finner sted i April. Vi 

gleder oss, og håper se mange der. 

Samtidig vil jeg takke alle som jeg får gleden av 

å jobbe med. Takk til mine komitesjefer og 

komitemedlemmer som gjør en utrolig god 

jobb, og takk til Runa Tunheim for et 

kjempeflott semesterprogram. Jeg tar enormt 

stor glede og ære i å få ta over for deg! 

 

Ulrik Samdahl Melhuus, Arrangementsjef i 

Samfunnsstyret ved Studentsamfunnet i Ås 

2019 
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Rapport fra Markedsføringssjef 

Lars Martin Hval 

Ærede generalforsamling! 

Markedsføringsblokkas arbeid 

Vervet har bydd på en utrolig morsom hverdag 

med lærerike utfordringer og ikke minst så har 

jeg fått gleden av å jobbe med alle de dyktige 

frivillige ved Studentsamfunnet i Ås. 

Markedsføringsblokka (Blokka) går meget godt 

om dagen og fungerer av seg selv. 

Markedsføringen når stadig ut til enda flere 

publikummere, og vi jobber med å gi et mer 

samlet og felles inntrykk av Studentsamfunnet 

i Ås utad. Det har vært veldig god oppslutning 

på arrangementer ved Samfunnet og da 

spesielt i august. Årets førsteklassekull har 

gjort og gjør fortsatt jobben sin med å ikke 

bare studere, men også å være studenter. Takk 

skal dere ha! 

I løpet av høsten og våren har det skjedd noen 

endringer internt i blokka og vi arbeider for å 

utvikle oss enda mer. For å få til et mer samlet 

sponsorarbeid for hele Studentsamfunnet er 

Sponsor KS nå en del av Næringslivsutvalget 

ved NMBU, Vi ønsker å nå ut til medlemmene 

våre gjennom flere informasjonskanaler og vil i 

løpet av våren sende ut nyhetsbrev til alle 

medlemmer per epost. Dette er for å gi et 

enda bedre tilbud til medlemmer og gjøre 

informasjon vedrørende aktivitet på 

Samfunnet enda mer tilgjengelig. Blokka har 

også startet arbeidet med utvikling av en felles 

designhåndbok for Studentsamfunnet i Ås. 

Dette vil kunne gi Studentsamfunnet et mer 

profesjonelt og helhetlig uttrykk. Vi gleder oss 

til å fortsette dette arbeidet.  

KS-er og komitémedlemmer i blokka 

Markedsføringsblokka har høsten 2018 og 

våren 2019 bestått av tre komitesjefer (KS) og 

31 komitémedlemmer: 

Markedsføringsassistent (KS): Solveig 

Borkenhagen 

- Webredaktør 

- Skribent 

- SosialeMedier-ansvarlig 

- Oversetter 

- Design og Layout (4 komitémedlemmer) 

Film og foto KS: Ruben Rygh  

- Film: 4 komitémedlemmer 

- Foto: 13 komitémedlemmer 

Sprell KS: Anine Marie Lersbryggen Wichstad 

- Sprellkomiteen (6 komitémedlemmer) 

Markedsføringsassistent Solveig fortsetter å 

gjøre en veldig god jobb.  Hun har god kontroll 

og oversikt over alt som rører seg i blokka. 

Sosiale-Medier Eirik styrer og koordinerer de 

sosiale mediene på en en god måte. Design- og 

layoutkomiteen har fått inn nye folk med 

erfaring fra UKA og vi gleder oss over 

kompetansen deres. Skribent og oversetter 

jobber etter godt innarbeidede rutiner med å 

skrive tekster og formidle all informasjon både 

på engelsk og norsk. Vi er i gang med å ansette 

en ny skribent for å lage nyhetsbrev til 

medlemmer og til å publisere informasjon på 

nettsiden. Den nyansatte vil få et tett 

samarbeid med Webredaktør Mikko som har 

stålkontroll på alt det tekniske på nettsiden.   

Sprellkomiteen jobber mer rettet mot 

rekruttering av medlemmer og står mye på 

stands.. Komitesjef Anine gjør en god jobb og 

har sammen med sine komitemedlemmer klart 

å skape et bra og sosialt miljø i Sprell-

komiteen. Studentsamfunnet hadde i 2018 en 

stor økning i antall førsteklassinger som er 

medlem av Samfunnet, noe Sprellkomiteen 

sammen med resten av Markedsføringsblokka 

kan ta deler av æren for. Vel gjennomført! 

Vi har ansatt ny komitesjef i Film- og 

Fotokomiteen, Ruben. Ruben er veldig 

selvgående og styrer komiteen godt. Film- og 

fotokomiteen leverer innholdsrike bilder og 

velklipte filmer som Studentsamfunnet kan 
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nyte godt av i sin markedsføring.  

Markedsføringsblokka har utviklet seg det siste 

året til å bli en mer helhetlig blokk som 

samarbeider godt og driver mye meningsfylt 

arbeid. Det er jeg godt fornøyd med!  

Det må utrettes en stor takk til samtlige 

komitesjefer og komitémedlemmer som sørger 

for at markedsføringsblokka er den beste 

(selvsagt!) og fungerer på en utmerket måte! 

Jeg har tro på at påtroppende 

markedsføringssjef vil utvikle blokka ytterligere 

og ønsker min kommende arvtager lykke til! 

Takk for meg!  

 

 

Lars Martin Hval, Markedsføringssjef i 

Samfunnsstyret ved Studentsamfunnet i Ås 

2018/2019 
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Rapport fra Konsertsjef 

Marit Serianna Stenødegård 
Hjerpseth 

Våren 2019 har hittil vært veldig artig for 

konsertblokka. I skrivende stund har det vært to 

konserter på Samfunnet: En nesten utsolgt 

Semesterkickoff med Vazelina Bilopphøggers og 

visekonsert med Frida Ånnevik. Sistnevnte 

konsert bidro til en bredere konsertarena på 

Samfunnet, men dessverre ikke en økonomisk 

gevinst. Lyd og Lys har mange oppgaver utenfor 

konserter, alt fra revyer til samfunnsmøter, Hit 

for Hit og karaoke. Det jobbes fortsatt med å få 

på plass et eksternt opplæringstilbud for 

komiteene våre, men inntil videre støtter vi oss 

på de erfarne medlemmene for å øke 

kompetansen. 

Det har blitt gjort innkjøp av diverse teknisk 

utstyr, blant annet et nytt miksebord til 

lydkomitéen for å øke lydkvaliteten på alt av 

arrangementer fra foredrag og til karaoke, og 

små revyer/konserter. I tillegg har Jørgen 

Hedenstad gjort en fantastisk innsats i 

søknaden til Kjernestyret og Musikkutstyrs-

ordningen om innkjøp av et nytt lysbord. 

Søknaden til Kjernestyret ble innvilget innkjøp 

av lysbordet vil føre til lavere leiekostnader på 

konserter. Lysbordet forventes å være klar til 

bruk på Semesterkickoff høsten 2019. Vi venter 

fremdeles på svar fra Musikkutstyrsordningen 

om økonomisk støtte, da de har en 

behandlingstid på søknader på ca. 12 uker. 

Tusen takk til komitésjefene fra Konsertblokka 

for en kjempebra start på året med godt 

samarbeid og fantastisk jobb: Olav Arntsen 

(Lyd), Jørgen Hedenstad (Lys), Even Brede 

Sillerud (Disco), Synneva Gjelland (Booking) og 

Synnøve Sørvåg Slåtsveen (Booking). Jeg gleder 

meg til å fortsette samarbeidet videre dette 

året. Jeg vil gjerne takke avtroppende sjef for 

artistkomitéen, Ylva Bencze, for innsatsen du 

har gjort på Samfunnet, og for samarbeidet så 

langt i år. 

Status i konsertblokken per februar 2019: 

I skrivende stund er det fem komitéer tilknyttet 

konsertblokken. 

Lyd (22 komitémedlemmer) 

Lys (21 komitémedlemmer) 

Artist (6 komitémedlemmer) 

Disco (5 komitémedlemmer) 

Booking (3 komitémedlemmer) 

 

 

Marit Serianna Stenødegård Hjerpseth, 

Konsertsjef i Samfunnsstyret ved 

Studentsamfunnet i Ås 2019  
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7.2 Næringslivsutvalget ved 

NMBU 
 

Næringslivsutvalgets arbeid våren 2019: 

 

 

Styret våren 2019 består av:  

Cecilie Augensen Nilsen, leder 

Maria Larsen Wigestrand, 

arrangementsansvarlig  

Nora Bakke, sponsoransvarlig  

Lars Engesæth, administrasjonsansvarlig 

Mathias Kilsti Hals, markedsføringsansvarlig 

Lisa Hoff Strøm, karrieredagsansvarlig  

Camilla Marie Engen, påtroppende 

karrieredagsansvarlig 

Næringslivsdagen 2019 

Vi arrangerte årets Næringslivsdag 13. Februar. 

Det ble satt ny rekord for antall bedrifter, hele 

26 stykker. Næringslivsdagen øker dermed i 

størrelse enda et år og viser en god utvikling. 

Næringslivsdagen er et arrangement hvor de 

mindre bedriftene skal få muligheten til å vise 

seg frem for Ås-studentene, og skiller seg på 

den måten fra Karrieredagen som arrangeres på 

høsten. Under Næringslivsdagen ble det 

avholdt CV-fotografering og to jobbsøkerkurs 

med Express Rekruttering. Det ble også 

arrangert “Hvordan forberede seg til 

Næringslivsdagen?” med Express Rekruttering 

to dager før Næringslivsdagen. Vi i NU-styret ser 

oss svært fornøyde med årets Næringslivsdag 

og håper studentene fikk godt utbytte av dagen.  

 

 

Andre arrangementer og aktiviteter  

12. Februar holdt Capgemini bedrifts-

presentasjon med caseløsning. Dette var et vel 

gjennomført arrangement fra Capgemini, 

dessverre var oppmøtet av studenter svært 

skuffende.  

Tirsdag 5. Mars arrangerte vi årets første 

samarbeidsseminar med linjeforeningene ved 

universitetet. Disse seminarene skal bidra til et 

tettere samarbeid og bedre informasjonsflyt, 

slik at vi totalt sett på campus kan gi et best 

mulig karriererettet tilbud til hele 

studentmassen.  

Vi jobber for at det hver måned skal legges ut 

en kalender for karriererettede arrangementer 

på vår facebook-side. Dette skal gjøre at det blir 

lettere for studentene å få oversikt over hvilke 

karriererettede arrangementer som finner sted 

på campus.  

Ås-så-videre arrangeres 9. April. Dette er et nytt 

konsept hvor tidligere Ås-studenter kommer 

tilbake til Ås for å fortelle om sin studietid og 

start på karrieren.  

Organisasjonsutvikling 

Denne våren har NU ansatt fem assistenter, 

hhv. administrasjonsassistent, arrangements-

assistent, markedsføringsassistent og to 

sponsorassistenter. Disse skal bidra til å øke vår 

aktivitet og bidra til at vi kan øke vårt tilbud til 

Ås-studentene.  

Sponoransvarlig i NU er leder for sponsor-

teamet ved Studentsamfunnet. Sponsorteamet 

består av sponsoransvarlig, økonomisjef i 

Samfunnsstyret, salgssjef i UKA, redaktør i 

Tuntreet og de to sponsorassistentene. 

Sponsorteamet følger opp, reforhandler og 

oppretter samarbeidsavtaler med eksterne 

aktører på vegne av hele Studentsamfunnet.  

Karrierefondet 
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Karrierefondet består av 15 % av fjorårets 

overskudd til Næringslivsutvalget. I 2018 

fordelte komiteen ut 71 000 kr til karriere-

fremmende arrangementer for studenter ved 

NMBU. Neste søknadsfrist er 20. September. 

Midlene som ikke deles ut er øremerket 

Samfunnsbygningen. Retningslinjer, søknads-

skjema og tidligere tildelinger er tilgjengelig på 

vår nettside.  

 

 

 

På vegne av styret i Næringslivsutvalget 

 

Cecilie Augensen Nilsen, leder av 
Næringslivsutvalget ved NMBU 2019 
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7.3 Tuntreet 
 

Annonsering og budsjett  

Kostnadane våre er framleis primært knytt til 

trykking av avisa. Tuntreet har starta eit tettare 

samarbeid med Næringslivsutvalget om 

annonsering i Tuntreet. Nyleg vart ein ny KS 

anset i NU som skal ha hovudfokus på annonsar 

i Tuntreet. Tuntreet jobbar òg kontinuerleg 

med å få på plass ein stor, fast sponsor.   

Redaksjon 

Redaksjonen består no av totalt 44 personar. 

Dette inkluderer våre nye podkast-

journalistar. Det har vore ei stor utskifting av 

nesten heile journalist- og layout-staben over 

nyttår. Vi har òg fått inn fleire fotografar og 

journalistar enn vi hadde i haust, og det vil gje 

mindre belastning på kvar av dei.  

Papirutgåve  

Det vert trykt 1000 norske og 300 

engelske eksemplar av kvar utgåve. Me er 

framleis godt nøgde med at me får stønad 

frå NMBU til å trykkje Tuntreet på engelsk. 

Avisa kjem med fem utgåver om våren og fem 

om hausten, med tre vekers intervall (utanom 

utgåva som kjem no etter påske).  

Nett  

Tuntreet er å finne på nett via tuntreet.org. På 

nettsida legg me ut nokre utvalde artiklar frå 

kvar utgåve. Ein kan finne dei fleste utgåvene 

frå 2013 og fram til i dag der. Har 

du hørt at...? er framleis oppe å går; her kan 

kven som helst kommentera kva som helst 

(med mindre det er særs lite passande og me 

vel å sletta kommentaren, noko me så langt 

ikkje har hatt behov for. Nei, det er ikkje ein 

invitasjon til å finne noko som er kjipt nok til å 

bli sletta). På nettsida finn ein òg litt generell 

info om Tuntreet, samt link til podkast, 

Facebook og Instagram. Lik og følg oss på 

sosiale medium! Facebook-profilen Redaktør 

Tuntreet kjem stadig vekk med spanande nytt. 

Til slutt kan eg nemna at me har leikt med 

tanken på å gjere nettsida nynorsk. Det hadde 

vore stas.   

Diverse og ei slags avslutning  

Takk til redaksjonen som gjer ein solid 

innsats, utgåve etter utgåve. Eg håpar òg at 

lesarane er nøgde og at dykk kjem med 

tilbakemeldingar om så ikkje er tilfelle.   

Takk til Gunnar og Julie som eg har fått vera 

redaktør i lag med.  

Ansvarspersonar:  

Ansvarleg redaktør: Jardar Lindaas Bringedal  

Journalistredaktør: Julie Westergaard Karlsen  

Layoutansvarleg: Anne Tove Græsdal Våge  

Fotoansvarleg: Sunniva Buvarp Schmitz  

Korrekturansvarleg: Kjersti Rustad Kvisberg  

Omsettingsansvarleg: Hanna Sahlström  

 

 

 

Jardar Lindaas Bringedal  

Ansvarleg redaktør for Tuntreet våren 2019 
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Forslag til vedtak  

Generalforsamlingen tar informasjonen til 

orientering. 

 

 



Sak 8: Saker innkommet i henhold til gjeldende frister 
 

8.1 Vedtektsendringer fra Kjernestyret 
 

Bakgrunn for saken 

Under Generalforsamlingen 19.11.2018 ble nye vedtekter vedtatt for Studentsamfunnet i Ås. 

Utgangspunktet for vedtektsendringene var å få vedtekter som er i harmoni med dagens drift på 

huset. Etter vedtaket i høst har det blitt tatt en gjennomgang av primært Administrasjonssjef i 

Samfunnsstyret – Anne Marte Rønneseth og Studentrepresentant i Kjernestyret – Iselin Been 

Simensen, med hjelp fra høstens revideringskomité bestående av Inger Johanne Sveen, Margrethe 

Espen og Marit Strand. 

 

Saken 

Etter en nøye gjennomlesning, samt behandling i Samfunnsstyret og Kjernestyret legger Kjernestyret 

her frem forslag til endringer. Forslag til nye vedtekter ligger som vedlegg 1. Følgende paragrafer 

foreslås endret: 

§ 1.2.1 (meningsendring) 
§ 1.2.5 (meningsendring) 
§ 2.6 (endret ordlyd) 
§ 2.6.1 (meningsendring) 
§ 2.6.2 og § 2.6.4 (endret ordlyd) 
§ 2.6.2 - § 2.6.5 (endret ordlyd) 
§ 2.6.3 - § 2.6.6 (endret ordlyd) 
§ 2.6.3 (meningsendring) 
§ 2.6.5 (meningsendring) 
§ 3.2.2 (endret ordlyd) 

§ 3.2.3 (endret ordlyd) 
§ 3.2.4 (meningsendring) 
§ 3.2.5 (meningsendring) 
§ 3.3 (meningsendring) 
§ 3.4.1 (meningsendring) 
§ 3.4.2 (meningsendring) 
§ 3.5 (meningsendring) 
§ 3.6 (meningsendring) 
§ 3.9.4 (endret ordlyd) 

§ 3.11.2 (meningsendring) 
§ 3.11.3 (endret ordlyd) 
§ 3.12 (endret ordlyd) 
§ 4.1.2 (meningsendring) 
§ 4.2.2 (meningsendring) 
§ 4.2.3 (meningsendring) 
§ 4.3.2 (meningsendring) 
§ 4.5.2 (meningsendring) 
§ 4.5.9 (endret ordlyd) 

 

 

Forslag til vedtak  

Generalforsamlingen vedtar de fremlagte vedtektene i sin helhet som vedtekter for 

Studentsamfunnet i Ås. De vedtatte vedtektene vil tre i kraft med umiddelbar virkning.  
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Sak 9 Orienteringssaker 
 

Ingen innkomne saker i henhold til gjeldende frister. 
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Sak 10 Valg i henhold til Studentsamfunnets vedtekter 
 

Kandidaturhefte ligger vedlagt i vedlegg 2. 

 

10.1 Samfunnsstyret 
 

10.2 Tuntreet 
 

10.3 Næringslivsutvalget ved NMBU 
 

10.4 Kjernestyret 
 

10.5 Valgnemndsmedlemmer 
 

10.6 UKEstyret 
 

Forslag til vedtak  

Generalforsamlingen har ved avstemning valgt inn følgende kandidater: 

Samfunnsstyret 

Leder:        

Økonomisjef:       

Markedsføringssjef:      

Tuntreet 

Redaktør:       
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Næringslivsutvalget ved NMBU 

Arrangementansvarlig:     

Karrieredagsansvarlig:     

Sponsoransvarlig:      

Kjernestyret 

Studentrepresentant:      

UKEstyret 

UKEsjef:       

Administrasjonssjef:      

Arrangementssjef:      

Markedsføringssjef:      

Revysjef:       

Salgssjef:       

Serveringssjef:       

Økonomisjef:       

Valgnemnda 

Representant:       

Representant:       
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Sak 11 Eventuelt 
 

Saker som ønskes behandlet under sak 11 kan leveres møteledelsen innen Generalforsamlingens 

start.  
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Vedlegg 1 - Sak 8.1: Vedtektsendringer fra Kjernestyret 
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VEDTEKTER FOR STUDENTSAMFUNNET I ÅS 
 

KAPITTEL 1. FORMÅL OG MEDLEMSKAP 
 

§ 1.1 STUDENTSAMFUNNETS FORMÅL 
Studentsamfunnet i Ås har til formål å fremme et godt kameratslig samvær mellom 

medlemmene sine. Ved foredrag, ordskifte og underholdning skal det virke til glede og 

utvikling for disse.  

 

 

§ 1.2 MEDLEMMER 
Alle medlemmer ved Studentsamfunnet i Ås plikter å følge Ordensreglement ved 

Studentsamfunnet i Ås. 

 

§ 1.2.1 Ordinære medlemmer 

Enhver som studerer ved NMBU har rett til å bli medlem av Studentsamfunnet. Personer som 

på annen måte er knyttet til NMBU eller Studentsamfunnet kan få innvilget medlemskap av 

Samfunnsstyret.  

Ordinære medlemmer tegner medlemskap for ett, tre eller fem studieår om gangen, og betaler 

tilhørende kontingent. Med et stuideår menes perioden fra og med august til og med juni.  

Ordinære medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett på Studentsamfunnets 

Generalforsamling.  

 

§ 1.2.2 Livsvarige medlemmer 

For å bli livsvarig medlem må man være ferdig som student ved NMBU eller på annen måte 

ha tilknytning til Studentsamfunnet eller NMBU 

Livsvarig medlemskap innvilges etter søknad til Samfunnsstyret. 

Livsvarige medlemmer betaler en kontingent som et engangsbeløp.  

Livsvarige medlemmer har talerett på Generalforsamlingen.  

Livsvarige medlemmer skal ikke gjennomføre samfunnstjeneste.  

 

§ 1.2.3 Internasjonale medlemmer 

Enhver internasjonal student som studerer ved NMBU i inntil ett år har rett til å bli 

internasjonalt medlem av Studentsamfunnet.  
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Internasjonale medlemmer betaler ingen kontingent, men har selv ansvaret for å melde seg 

inn som medlem.  

Internasjonale medlemmer skal gjennomføre samfunnstjeneste.  

Internasjonale medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett på Generalforsamlingen.  

 

§ 1.2.4 Æresmedlemmer 

For å bli æresmedlem må man ha gjort en ekstraordinær innsats for Studentsamfunnet i Ås. 

Kjernestyret utnevner æresmedlemmer. Alle medlemmer kan sende inn nominasjon med god 

begrunnelse til æresmedlemmer til Kjernestyret. Æresmedlemskap deles ut på 

Generalforsamlingen.  

Æresmedlemmer har talerett på Generalforsamlingen.  

 

§ 1.2.5 Medlemskap 

Medlemskap ved Studentsamfunnet opprettes ved å melde seg inn som medlem. 

Medlemskapet er personlig, og ethvert medlem må kunne legitimere seg ved bruk av sine 

rettigheter.  

Et medlem kan søke Samfunnsstyret om å fryse sitt medlemskap. Medlemmet har selv ansvar 

for å ta kontakt med Samfunnsstyret ved frysing og re-åpning av medlemskapet. Med frysing 

menes følgende:  

a) Medlemmet blir ikke kalt inn på samfunnstjeneste. 

b) Medlemmet har ikke økonomiske goder ved Studentsamfunnet. 

c) Medlemskapets varighet vil ikke bli forlenget  

d) Medlemmet har fortsatt rettigheter på lik linje som ordinære medlemmer under GF. 

Medlemmer ved Studentersamfundet i Trondhjem har samme medlemsfordeler som ordinære 

medlemmer, men har ikke tale-, forslags- eller stemmerett på Generalforsamlingen.  

Medlemmer av Studentsamfunnet har rett til innsyn i protokoller fra samtlige organer dersom 

innsynsbegjæring foreligger. Vedtak som er av vesentlig betydning gjøres kjent for 

Studentsamfunnets medlemmer og refereres på GF. Dette gjelder ikke personalsaker.  
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KAPITTEL 2. DAGLIG DRIFT 
 

§ 2.1 ANSVAR 
Leder av Samfunnsstyret er øverste ansvarlig for daglig drift ved Studentsamfunnet i Ås. 

 

 

§ 2.2 SIGNATURRETT OG PROKURA 
Leder av Samfunnsstyret har signaturrett. 

Leder av, og ett styremedlem i Kjernestyret kan sammen signere på vegne av organisasjonen.  

Prokura er tildelt økonomisjef i UKEstyret og økonomisjef i Samfunnsstyret.  

 

 

§ 2.3 RETT TIL BRUK AV STUDENTSAMFUNNETS LOKALER 
For at studentforeninger eller –lag skal kunne benytte seg av retten til å leie rom gratis, skal 

minimum ¾ av medlemmene i laget eller foreningen være medlem av Studentsamfunnet. 

Medlemsliste leveres Samfunnsstyret innen 15. september i høstsemesteret og 15. februar i 

vårsemesteret.  

 

 

§ 2.4 BODEGAKONSERNET 
Bodegakonsernet har ansvar for den praktiske gjennomføringen av arrangementer delegert av 

Samfunnsstyret.  

Overkonserndirektør er leder for Bodegakonsernet.  

Overkonserndirektør ansettes for ett år om gangen av tidligere Overkonserndirektør og 

Samfunnsstyret. Konsernets øvrige medlemmer ansettes i samarbeid mellom 

Overkonserndirektør og Samfunnsstyret.  

 

 

§ 2.5 RINGFEST 
Samfunnsstyret finner i samråd med Arbeidsutvalget leder for Ringfestkomiteen. Dette gjøres 

før 1. september året før den respektive Ringfesten.  
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§ 2.6 GODER FOR ENGASJERTE VED STUDENTSAMFUNNET 
 

§ 2.6.1 Bidragsytere 

Bidragsyterne i Studentsamfunnets daglige drift er fordelt i fire hovedgrupper, rangert etter 

stigende grad av ansvar og goder: medlemmer, komitémedlemmer, komitésjefer og 

styremedlemmer.  

Kjernestyret fastsetter hvilke goder som gjelder for andre midlertidige utvalg og 

representanter tilknyttet Studentsamfunnet i Ås. 

 

§ 2.6.2 Goder Samfunnet 

Samfunnsstyret fastsetter hvilken arbeidsmengde og hvilke goder som gjelder for 

Studentsamfunnets medlemmer, komitémedlemmer og komitésjefer gjennom instruks for 

disse. Samfunnsstyret skal gi skriftlige instrukser til alle som utfører frivillig arbeid for 

Samfunnet i Ås.  

 

§ 2.6.3 Goder UKA i Ås 

UKEstyret fastsetter hvilken arbeidsmengde og hvilke goder som gjelder for sine engasjerte 

under UKA i Ås gjennom instruks for disse. Godesystemet for de som er engasjert i 

UKEorgansisasjonen utenom selve UKEarrangementet avtales med Samfunnsstyret og 

Kjernestyret. UKEstyret skal gi skriftlige instrukser til alle som utfører frivillig arbeid for 

UKA i Ås. 

 

§ 2.6.4 Goder Næringslivsutvalget ved NMBU 

Styret i Næringslivsutvalget ved NMBU fastsetter hvilken arbeidsmengde og hvilke goder som 

gjelder for sine engasjerte i samråd med Samfunnsstyret, gjennom instruks for disse. Styret i 

Næringslivsutvalget ved NMBU skal gi skriftlige instrukser til alle som utfører frivillig arbeid for 

Næringslivsutvalget ved NMBU.  

 

§ 2.6.5 Goder Tuntreet  

Ansvarlig redaktør fastsetter hvilken arbeidsmengde og hvilke goder som gjelder for sine engasjerte i 

samråd med Samfunnsstyret, gjennom instruks for disse. Ansvarlig redaktør i Tuntreet skal gi 

skriftlige instrukser til alle som utfører frivillig arbeid for Tuntreet. 

 

§ 2.6.6 Goder styrer 

Kjernestyret fastsetter hvilke goder som gjelder for Samfunnsstyret, UKEstyret, redaktører i 

Tuntreet og styret i Næringslivsutvalget ved NMBU.  
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§ 2.7 REPRESENTASJON 
 

§ 2.7.1 Sameiestyret 

Samfunnsstyrets leder er fast oppnevnt i Sameiestyret for Samfunnsbygningen. Den andre 

representanten oppnevnes blant de eksterne medlemmene i Kjernestyret.  

 

§ 2.7.2 Drifts- og vedlikeholdsutvalget 

Nestleder i Samfunnsstyret og ett eksternt medlem i Kjernestyret sitter som representanter i 

drifts- og vedlikeholdsutvalget (DVU).  
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KAPITTEL 3. GENERALFORSAMLING VED 

STUDENTSAMFUNNET I ÅS 
 

§ 3.1 GENERALFORSAMLING 

Studentsamfunnets høyeste myndighet er Generalforsamlingen (GF).  

GF avholdes to ganger i året, en gang hvert semester.  

I vårsemesteret avholdes GF innen utgangen av mars. 

I høstsemesteret avholdes GF innen utgangen av oktober i oddetallsår, og innen utgangen av 

november i partallsår.  

 

 

§ 3.2 INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

§ 3.2.1 Kunngjøring 

GF skal kunngjøres senest fire uker på forhånd sammen med saksliste samt informasjon om 

frister for innsending av saker til Samfunnsstyret. Det er Samfunnsstyrets oppgave å 

kunngjøre GF.  

 

§ 3.2.2 Innsendte saker 

Alle medlemmer og styrende organer ved Studentsamfunnet har rett til å fremme saker jf. § 

1.2. Saker som ønskes behandlet på GF skal være Samfunnsstyret i hende senest tre uker før 

GF.  

 

§ 3.2.3 Sakspapirer 

Sakspapirene skal være offentliggjort og tilgjengelig for alle medlemmer senest to uker før 

GF. 

 

§ 3.2.4 Kandidatur 

Kandidaturer meddeles valgnemnda senest syv dager før GF og offentliggjøres senest tre 

dager før GF i eget vedlegg til sakspapirene. Kandidater som ikke har sendt inn kandidatur på 

forhånd, blir å regne som benkeforslag, jf. § 3.9.3. 

 

§ 3.2.5 Saker til Eventuelt 

Alle saker som ikke står i sakslista kan tas opp under eventuelt på GF. Slike saker må være 

meddelt møteledelsen skriftlig før møtets start. Saken kan ikke tas opp til behandling dersom 

¼ av de stemmeberettigede er imot det.  
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§ 3.2.6 Møteprotokoll 

Alle valg og vedtak ved GF føres i en særskilt protokoll. Protokollen er offentlig. 

 

 

§ 3.3 TALE-, FORSLAGS- OG STEMMERETT 
Studentsamfunnets medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett under GF jf. §1.2. 

Studentsamfunnets ordinære og internasjonale medlemmer kan stille til valg på GF. 

Alle som ikke er aktive studenter kan stille til valg som ekstern representant i Kjernestyret på 

GF. 

GF kan innvilge talerett til andre enn Studentsamfunnets medlemmer.  

 

 

§ 3.4 SAKSLISTE TIL GF 
Sakslista til GF skal inneholde følgende:  

 

§ 3.4.1 Vårens GF 

Sak 1 Godkjenning av saksliste og møteinnkallelse 

Sak 2 Godkjenning av møteledelse 

Sak 3 Oppnevning av tellekorps og protokollfører 

Sak 4  Velge to representanter til å signere protokoll sammen med møteledere 

Sak 5  Rapport for Studentsamfunnet i Ås for foregående år i henhold til vedtatt strategi 

Sak 6 Godkjenning av årsregnskap for Studentsamfunnet i Ås og revisors rapport 

Sak 7 Foreløpige rapporter for Studentsamfunnet i Ås for våren 

Sak 8 Saker innkommet i henhold til gjeldende frister 

Sak 9 Orienteringssaker 

Sak 10 Valg i henhold til Studentsamfunnets vedtekter 

 

10.1 Samfunnsstyret: 

d) Leder     velges for to perioder 

e) Økonomisjef    velges for tre perioder 

f) Markedsføringssjef   velges for to perioder 

 

 

10.2 Tuntreet: 

b) Redaktør    velges for to perioder 
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10.3 Næringslivsutvalget: 

d) Arrangementsansvarlig  velges for to perioder 

e) Sponsoransvarlig   velges for to perioder 

f) Karrieredagsansvarlig  velges for tre perioder 

 

 

10.4 Kjernestyret: 

a) Studentrepresentant   velges for to perioder 

 

10.5 Valgnemndsmedlemmer 

b) To medlemmer   velges for to perioder 

 

10.6 UKEstyret, i oddetallsår 

i) Leder – UKEsjef   velges for fire perioder 

j) Administrasjonssjef   velges for fire perioder 

k) Arrangementssjef   velges for fire perioder 

l) Markedsføringssjef   velges for fire perioder 

m) Revysjef    velges for fire perioder 

n) Salgssjef    velges for fire perioder 

o) Serveringssjef    velges for fire perioder 

p) Økonomisjef    velges for fire perioder 

 

Sak 11 Eventuelt 

 

§ 3.4.2 Høstens GF 

Sak 1 Godkjenning av saksliste og møteinnkallelse 

Sak 2 Godkjenning av møteledelse 

Sak 3  Oppnevning av tellekorps og protokollfører 

Sak 4 Velge to representanter til å signere protokoll sammen med møteledere 

Sak 5 Foreløpige rapporter for Studentsamfunnet i Ås høsten 

Sak 6  Strategi for Studentsamfunnet i Ås 

a) Godkjenning av Studentsamfunnets strategiske visjon (behandles hvert 3. år) 

b) Godkjenning av Studentsamfunnets langsiktige strategi (behandles hvert 3. år) 

c) Godkjenning av arbeidsprogram for kommende år (behandles hvert år) 

Sak 7 Godkjenning av budsjetter for Studentsamfunnet i Ås for kommende kalenderår 

Sak 8 Saker innkommet i henhold til gjeldende frister 

Sak 9 Orienteringssaker 

Sak 10 Valg i henhold til Studentsamfunnets vedtekter 
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10.1 Samfunnsstyret: 

a) Nestleder    velges for to perioder 

b) Arrangementssjef   velges for to perioder 

c) Administrasjonssjef   velges for to perioder 

d) Konsertsjef    velges for to perioder 

 

10.2 Tuntreet 

a) Redaktør    velges for to perioder 

 

10.3 Næringslivsutvalget 

a) Leder     velges for to perioder 

b) Administrasjonsansvarlig  velges for to perioder 

c) Markedsføringsansvarlig   velges for to perioder 

 

10.4 Kjernestyret 

I partallsår 

a) Ekstern representant    velges for fire perioder 

b) Ekstern representant   velges for fire perioder  

I oddetallsår 

a) Ekstern representant   velges for fire perioder 

 

10.5 Valgnemndsmedlemmer 

a) To medlemmer   velges for to perioder 

 

Sak 11 Eventuelt  

 

§ 3.4.3 Saksfremlegg 

Alle saker skal legges frem på en måte som gir møtedeltakerne mulighet til å stille spørsmål 

og debattere.  
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§ 3.5 FUNKSJONSTID FOR GF-VALGTE VED STUDENTSAMFUNNET 

Periodene er 01. jan – 30. jun. og 01. jul. – 31. des.  

De verv som velges for tre perioder har først en periode med overlapp med sittende 

styremedlem, før de er fungerende styremedlem i to perioder. I perioden som påtroppende har 

man møteplikt, men ikke stemmerett. 

UKEstyret har overlapp på GF. Styremedlemmene besitter sitt verv fra Generalforsamlingen 

de velges og frem til nytt UKEstyre er valgt. Dette tilsvarer en varighet på fire perioder. 

 

 

§ 3.6 ENDRINGER I VEDTEKTENE 
Endringer av Studentsamfunnets vedtekter kan bare gjøres på GF. Forslaget til vedtektsendring 

skal fremmes som egen sak og må være Samfunnsstyret i hende senest tre uker før GF. 

Forslag til endret ordlyd av vedtektsforslag må være bekjentgjort ved oppslag senest tre dager 

før GF. Forslaget er vedtatt dersom det får 2/3 flertall. Blanke stemmer regnes som ikke 

avgitte.  

 

 

§ 3.7 RESOLUSJONER 
Resolusjoner er et vedtak, en beslutning eller uttalelse truffet av/fra en organisasjon eller 

forsamling.   

Resolusjonsforslag skal være oppslått og levert Samfunnsstyret senest syv dager før GF eller 

Ekstraordinær GF, og endringsforslag til samme sak senest tre dager før GF eller 

Ekstraordinær GF. Studentsamfunnet kan ikke stryke slike forslag av dagsorden uten 

realitetsbehandling, med mindre det besluttes med 2/3 flertall på GF. Under behandlingen av 

resolusjonsforslag, kan det bli gjort endringer som ikke angår innholdet dersom ikke 

forslagsstilleren motsetter seg det. Ved resolusjonsbehandlingen, skal det foretas en 

avsluttende votering om resolusjonsforslaget vedtas eller avvises. Et resolusjonsforslag er 

vedtatt dersom det får mer enn halvparten av de avgitte stemmer i denne valgomgang. Blanke 

stemmer anses ikke som avgitte. 

 

 

§ 3.8 AVSTEMMING 
Avstemming skjer i alminnelighet ved håndsopprekking. I tilfeller der GF ser det 

hensiktsmessig, kan avstemming utføres skriftlig eller elektronisk. Skriftlig eller elektronisk 

avstemming skal finne sted dersom minst ti medlemmer krever det. 

Avstemmingens åpning og avslutning skal erklæres av møtelederen. Utenfor dette tidsrom 

kan stemmegivning ikke skje. 

Med alminnelig flertall menes mer enn halvparten av de avgitte stemmer, blanke stemmer 

medberegnet. 
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Simpelt flertall menes flertall, men ikke over halvparten av de avgitte stemmer, blanke 

stemmer medberegnet. 

 

 

§ 3.9 PERSONVALG 
 

§ 3.9.1 Valg av kandidater 

Alle valg av kandidater på GF skal foregå ved hemmelig valg. 

 

§ 3.9.2 Valgrekkefølge 

Kandidater velges med alminnelige flertall. Først foretas valg av leder. Videre rekkefølge på 

valg av verv avgjøres på grunnlag av hvor mange kandidater som stiller til hvert enkelt verv. 

Vervet med flest kandidater velges først etter leder. Dette gjelder alle som har varslet 

valgnemnda at de stiller til valg før GF er åpnet. 

 

§ 3.9.3 Benkeforslag 

På GF kan det stilles benkeforslag til samtlige verv som velges av GF, i henhold til frister 

fastsatt av møteledelsen på GF. 

 

§ 3.9.4 Avstemming 

På stemmeseddelen, hvis ikke elektronisk valg, påføres navnet på kandidaten til det aktuelle 

vervet. Det påføres kun ett navn per verv. 

Dersom det er flere enn to kandidater, og ingen får alminnelig flertall av stemmene i første 

valgrunde, går de to kandidatene med flest stemmer videre til andre valgrunde. 

Dersom ingen av kandidatene får alminnelig flertall etter andre valgrunde, åpnes det for en ny 

runde med spørsmål til kandidatene, og det foretas omvalg i en tredje og siste valgrunde. 

Dersom fortsatt ingen av kandidatene får alminnelig flertall, vil valget utsettes til 

ekstraordinær GF, og valgnemnda skal etter beste evne skaffe egnede kandidater til valg. 

 

§ 3.9.5 Valgresultater 

Resultatet av valget av hvert enkelt verv skal offentliggjøres for GF før presentasjon og valg 

av neste verv begynner.  

 

 

§ 3.10 VALGNEMNDA 
Valgnemnda skal finne egnede kandidater til de verv som velges av GF. 
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Valgnemnda består av fire medlemmer. 

Samfunnsstyret utnevner en person som på vegne av Studentsamfunnet følger opp og kaller 

inn til første møte i valgnemnda før hver GF. Valgnemnda skal arbeide etter instrukser gitt av 

Kjernestyret. 

 

 

§ 3.11 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
 

§ 3.11.1 Krav til ekstraordinær GF 

Ekstraordinær GF avholdes når Kjernestyret bestemmer det, eller når minst 70 ordinære 

medlemmer krever det.  

 

§ 3.11.2 Sakspapirer til ekstraordinær GF 

Sakspapirene skal være offentliggjort og tilgjengelig for alle medlemmer senest en uke før 

ekstraordinær GF finner sted. Det er Samfunnsstyrets oppgave å kunngjøre ekstraordinær GF. 

 

§ 3.11.3 Saksbehandling til ekstraordinær GF 

Ekstraordinær GF kan bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinær GF omfatter, 

og som er kunngjort ved innkallingen.  

 

§ 3.11.4 Saksliste til ekstraordinær GF 

Sakslista til ekstraordinær GF skal inneholde følgende: 

Sak 1 Godkjenning av saksliste og møteinnkallelse  

Sak 2 Godkjenning av møteledelse 

Sak 3 Oppnevning av tellekorps og referenter 

Sak 4 Velge to representanter til å signere protokoll sammen med møteleder 

Sak 5 Innkommen sak 

 

§ 3.11.5 Møteprotokoll til ekstraordinær GF 

Alle valg og vedtak ved Studentsamfunnets ekstraordinære Generalforsamling føres i en 

særskilt protokoll. Protokollen er offentlig. 

 

§ 3.12 FORFALL OG FRITAK ETTER VALG 
Valgte innehaver av tillitsverv skal fritas for dette når de skal flytte fra stedet og skriftlig 

krever det. Ellers kan man fritas fra et tillitsverv dersom det er mer enn ett semester igjen av 

vervet, og vedkommende selv har sendt og fått innvilget en begrunnet anmodning til 

kjernestyret om å bli fritatt. Inntreffer et uforutsett forfallstilfelle, kan nyvalg finne sted etter 

at Kjernestyret har fått skriftlig beskjed om forfallet. 
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KAPITTEL 4. STUDENTSAMFUNNETS ORGANER  
 

§ 4.1 STUDENTSAMFUNNETS KJERNESTYRE 
 

§ 4.1.1 Formål 

Kjernestyret har øverste myndighet over Studentsamfunnets kjernesaker mellom GF og skal 

jobbe strategisk for å sikre en sunn og langsiktig forvaltning av Studentsamfunnet, dets 

økonomi og faste eiendom i henhold til vedtatt strategi. Kjernestyret har et særskilt ansvar for 

å utføre strategiske utredninger i samarbeid med øvrige styrer og organer.  

 

§ 4.1.2 Styremedlemmer 

Kjernestyret består av åtte medlemmer med tale-, forslags- og stemmerett: 

a) Tre eksterne representanter 

b) Studentrepresentant 

c) Leder av Samfunnet i Ås 

d) Leder av UKA i Ås – UKEsjef 

e) Leder av Næringslivsutvalget ved NMBU 

f) Leder av Tuntreet – Ansvarlig redaktør 

Følgende har talerett: 

a) Økonomisjef for Samfunnet i Ås 

b) Påtroppende økonomisjef for Samfunnet i Ås 

c) Økonomisjef for UKA i Ås 

Eksterne representanter skal ikke være aktive studenter. 

 

§ 4.1.3 Vedtaksdyktighet 

Kjernestyret er vedtaksdyktig når minimum fem av de fullverdige styremedlemmene er til 

stede. Vedtak er fattet når et forslag får minimum fem av stemmene. Leder har 

dobbeltstemme ved stemmelikhet i styret. 

 

§ 4.1.4 Saksbehandling 

Kjernestyret skal behandle alle kjernesaker. Ved begrepet kjernesaker forstås det i denne 

paragraf følgende:  

a) Alle personalsaker 

b) Alle investeringer med kostnadsramme over kr 15 000 

c) Godkjenne budsjett for alle aktiviteter med kostnadsramme over kr 300 000 

d) Sette resultatkrav for Studentsamfunnets øvrige styrer og organer 

e) Utforme og revidere instrukser for Studentsamfunnets øvrige styrer og organer årlig 

f) Inngå kontrakter med kostnadsramme over 300 000,- som ikke allerede inngår i 

budsjettene til Samfunnsstyret, UKEstyret, Tuntreet og Næringslivsutvalget. 
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g) Følge opp Studentsamfunnets formelle forpliktelser 

h) Jobbe etter Studentsamfunnets vedtatte strategi, følge opp denne på et overordnet nivå 

og rapportere måloppnåelse i forhold til denne til GF 

i) Alle beslutninger som berører Studentsamfunnets faste eiendom 

j) Andre saker som anses prinsipielt og strategisk viktig for Studentsamfunnet  

 

§ 4.1.5 Instrukser 

Kjernestyret har rett til å kreve at øvrige styrer og organer jevnlig leverer inn og oppdaterer 

instrukser og retningslinjer.  

 

§ 4.1.6 Økonomi 

Kjernestyret disponerer leieinntekter og overskudd generert av UKEstyret, Samfunnsstyret, 

Tuntreet og Næringslivsutvalget. 

 

§ 4.1.7 Kjernestyrets leder 

Kjernestyret konstituerer seg selv. Leder og nestleder velges blant de styremedlemmene som 

ikke er studenter og sitter for ett år av gangen. 

 

§ 4.1.8 Myndighet 

Leder av Kjernestyret er bemyndiget til å motta og anlegge søksmål på vegne av 

Studentsamfunnet. Dette er også gjeldene ved anmeldelse av politisaker. 

 

§ 4.1.9 Konfliktbehandling 

Kjernestyret har øverste ansvar for saksgangen i behandlingen av konflikter mellom styrer, jf. 

kapittel 5. Tvist mellom Kjernestyret og en eller flere av Studentsamfunnets øvrige styrer og 

organer skal avgjøres av GF. Om spørsmålet gjelder Studentsamfunnets faste eiendom, 

kreves 2/3 flertall på GF for å fravike Kjernestyrets beslutning. 

 

 

§ 4.2 SAMFUNNSSTYRET 
 

§ 4.2.1 Formål 

Samfunnsstyret leder Studentsamfunnets daglige drift og representerer Studentsamfunnet 

utad. Styret skal bidra til at Studentsamfunnets overordnede strategi blir oppfylt, at 

Studentsamfunnets vedtekter blir overholdt og for at vedtak gjort av GF og Kjernestyret blir 

satt ut i livet.  
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§ 4.2.2 Styremedlemmer 

Samfunnsstyret består av sju fullverdige styremedlemmer med tale-, forslags- og stemmerett: 

a) Leder 

b) Nestleder 

c) Økonomisjef 

d) Administrasjonssjef 

e) Arrangementssjef 

f) Markedsføringssjef 

g) Konsertsjef 

Følgende har talerett: 

a) Påtroppende styremedlemmer 

 

§ 4.2.3 Vedtaksdyktighet 

Samfunnsstyret er vedtaksdyktig når minimum fire fullverdige styremedlemmer er til stede. 

Vedtak er fattet når et forslag får minimum fire av stemmene. Leder har dobbeltstemme ved 

stemmelikhet i styret. 

 

§ 4.2.4 Økonomi 

Styret skal sørge for god økonomisk styring, og for øvrig følge budsjetter vedtatt av GF. 

Samfunnsstyret skal følge økonomiske retningslinjer gitt av Kjernestyret. Styret fremmer selv 

forslag til budsjett via Kjernestyret. Samfunnsstyrets økonomisjef er ansvarlig for å følge opp 

økonomien til Kjernestyret, Næringslivsutvalget og Tuntreet.  

 

§ 4.2.5 Møteprotokoll 

Det skal føres protokoll for alle saker som behandles i styret. Protokollen skal underskrives 

av de styremedlemmene som er tilstede. 

 

§ 4.2.6 Delegert myndighet – ansettelser 

Samfunnsstyret har myndighet til å ansette komitesjefer og medarbeidere i samtlige 

underordnede komiteer, og ellers de medarbeidere de finner behov for. 

 

§ 4.2.7 Instrukser 

Samfunnsstyret skal følge arbeidsinstruks gitt av Kjernestyret. 

 

§ 4.2.8 Rapportering 

Hvert medlem av Samfunnsstyret plikter å utarbeide skriftlig rapport til hjelp for sin 

etterfølger, samt sette denne inn i oppgaver og rutiner tilhørende vervet. 
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§ 4.3 UKA I ÅS 
 

§ 4.3.1 Formål 

UKA i Ås skal bidra til å fremme et godt og kameratslig samvær for medlemmene ved 

Studentsamfunnet. UKA skal bidra til at Studentsamfunnet overordnede strategi blir oppfylt, og at 

Studentsamfunnets vedtekter blir overholdt. UKA i Ås skal bidra til opplysning og positiv blest 

omkring miljøet ved NMBU.  

 

§ 4.3.2 Styremedlemmer  

UKEarrangementet blir ledet av UKEstyret.  

UKEstyret er sammensatt av åtte medlemmer med tale-, forslags- og stemmerett: 

a) Leder – UKEsjef 

b) Administrasjonssjef 

c) Arrangementssjef 

d) Markedsføring 

e) Revysjef 

f) Salgssjef 

g) Serveringssjef 

h) Økonomisjef 

 

§ 4.3.3 Vedtaksdyktighet 

UKEstyret er vedtaksdyktig når minimum fem av styremedlemmene er tilstede. Vedtak er 

fattet når et forslag får minimum fem av stemmene. Leder har dobbeltstemme ved 

stemmelikhet i styret. 

 

§ 4.3.4 Økonomi 

UKA i Ås skal budsjettere ut ifra avkastningskrav satt av Kjernestyret. UKA legger selv fram 

budsjett og regnskap for GF, etter at disse er behandlet i Kjernestyret. 

 

§ 4.3.5 Møteprotokoll 

Det skal føres protokoll for alle saker som behandles i styret. Protokollen skal underskrives 

av de styremedlemmene som er tilstede.  

 

§ 4.3.6 Delegert myndighet – ansettelser 

UKEstyret har myndighet til å velge ut komitesjefer og medarbeidere i samtlige 

underordnede blokker, og ellers de medarbeidere de finner behov for. 
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§ 4.3.7 Instrukser  

UKEstyret skal følge instrukser gitt av Kjernestyret. Instruksen revideres før vårens GF i 

oddetallsår.  

 

§ 4.3.8 Rapportering  

Hvert medlem av UKEstyret plikter å utarbeide skriftlig rapport til hjelp for sin etterfølger, 

samt sette denne inn i oppgaver og rutiner tilhørende vervet. 

UKEstyret er ansvarlig ovenfor Studentsamfunnet gjennom Generalforsamlingen for de 

avgjørelsene som fattes, og plikter å informere om arbeidet.  

 

§ 4.3.9 Samarbeidsavtaler 

Det skal skrives samarbeidsavtale mellom UKA i Ås og Samfunnsstyret senest seks måneder 

etter at UKEstyret er valgt. Ved samarbeid med andre organer skal det underskrives en 

samarbeidsavtale med det respektive organet ved Studentsamfunnet i Ås. 

 

 

§ 4.4 TUNTREET  
 

§ 4.4.1 Formål 

Tuntreet er et organ ved Studentsamfunnet i Ås. Tuntreet skal bidra til at Studentsamfunnets 

overordnede strategi blir oppfylt, og at Studentsamfunnets vedtekter blir overholdt. 

 

§ 4.4.2 Tuntreets ledelse 

Tuntreets ledelse består av to redaktører. Den første perioden opererer man som 

journalistredaktør og andre periode som ansvarlig redaktør. Ansvarlig redaktør er Tuntreets 

leder.  

 

§ 4.4.3 Ansvarsområde 

Tuntreet skal drive opplysningsarbeid og kritisk journalistikk omkring aktiviteter og saker 

ved NMBU og Studentsamfunnet i Ås.  

Tuntreet skal være en kanal for skribenter som ønsker å dele opplevelser og synspunkter med 

leseren. 

 

§ 4.4.4 Økonomi  

Tuntreet budsjetterer ut ifra avkastningskrav satt av Kjernestyret. Ansvarlig redaktør er 

ansvarlig for å rapportere om Tuntreets økonomi til Kjernestyret. Budsjett og regnskap for 

Tuntreet skal legges fram for GF etter behandling i Kjernestyret. 
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§ 4.4.5 Delegert myndighet – ansettelser 

Tuntreet har myndighet til å velge ut komitesjefer og medarbeidere i samtlige underordnede 

blokker, og ellers de medarbeidere de finner behov for. 

 

§ 4.4.6 Rapportering  

Ansvarlig redaktør og journalistredaktør plikter å utarbeide skriftlig rapport til hjelp for sin 

etterfølger, samt sette denne inn i oppgaver og rutiner tilhørende vervet. 

 

 

§ 4.5 NÆRINGSLIVSUTVALGET VED NMBU 
 

§ 4.5.1 Formål 

Næringslivsutvalget ved NMBU (NU) skal være bindeleddet mellom Studentsamfunnet, 

universitetets studenter og næringslivet. NU skal bidra til at Studentsamfunnets overordnede 

strategi blir oppfylt og at Studentsamfunnets vedtekter blir overholdt. NU skal arrangere 

karrieredag, næringslivsdag og andre karrierefremmende arrangementer for universitetets 

studenter. 

 

§ 4.5.2 Styremedlemmer 

Styret i NU består av seks medlemmer med tale-, forslags- og stemmerett: 

a) Leder 

b) Administrasjonsansvarlig 

c) Arrangementsansvarlig 

d) Karrieredagsansvarlig 

e) Markedsføringsansvarlig 

f) Sponsoransvarlig 

Følgende har talerett: 

a) Påtroppende styremedlemmer 

 

§ 4.5.3 Vedtaksdyktighet 

Styret i NU er vedtaksdyktig når minimum fire av styremedlemmene er tilstede. Vedtak er 

fattet når et forslag får minimum fire av stemmene. Leder har dobbeltstemme ved 

stemmelikhet i styret. 

 

§ 4.5.4 Økonomi 

NU budsjetterer ut fra avkastningskrav satt av Kjernestyret. Budsjett og regnskap for 

Næringslivsutvalget skal legges frem for generalforsamlingen etter behandling i Kjernestyret. 
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§ 4.5.5 Møteprotokoll 

Det skal føres protokoll for alle saker som behandles i styret. Protokollen skal underskrives 

av de styremedlemmene som er til stede. 

 

§ 4.5.6 Delegert myndighet – ansettelser 

Styret i NU har myndighet til å ansette komitesjefer og medarbeidere i samtlige 

underkomiteer og ellers de medarbeidere de finner behov for. 

 

§ 4.5.7 Instrukser 

Styret i NU skal følge arbeidsinstruks gitt av Kjernestyret. 

 

§ 4.5.8 Rapportering  

Hvert medlem av styret i NU plikter å utarbeide skriftlig rapport til hjelp for sin etterfølger, 

samt sette denne inn i oppgaver og rutiner tilhørende vervet. 

 

§ 4.5.9 Sponsorteamet 

Sponsoransvarlig i NU leder Sponsorteamet, som er sammensatt av representanter på tvers av 

organene ved Studentsamfunnet i Ås, og som skal koordinere all kontakt med 

Studentsamfunnets samarbeidspartnere. Sponsorteamet rapporterer til Kjernestyret via 

Næringslivsutvalgets styreleder. 

 

§ 4.5.10 Karrierefondet 

15% av det totale overskuddet til NU utgjør neste års karrierefond og deles ut til 

karrierefremmende tiltak til studenter, lag og foreninger ved NMBU. Midler som ikke er 

benyttet innen utgangen av kalenderåret tilbakebetales Studentsamfunnet i Ås, jf. 

retningslinjer for Karrierefondet. 
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KAPITTEL 5. KONFLIKT OG MISTILLITSAKER  
 

§ 5.1 SAKSANSVAR  

Kjernestyret har overordnet saksansvar i konflikter/mistillitssaker mellom de tillitsvalgte ved 

Studentsamfunnet i Ås. Kjernestyret håndterer og avgjør konflikt- og mistillitssaker med 

mindre annet er bestemt.  

 

 

§ 5.2 OPPRETTELSE AV MISTILLITSSAKER  

Alle medlemmer og besøkende ved Studentsamfunnet i Ås plikter å følge ordensreglement 

ved Studentsamfunnet i Ås. Kjernestyret oppretter en mistillitssak når en part fremmer 

mistillit mot en annen part i forbindelse med aktiviteter i regi av Studentsamfunnet eller på 

Studentsamfunnets eiendom. Dette kan fremmes direkte av eller til Kjernestyret, eller via 

øvrige styrer i organisasjonen. Saken behandles etter retningslinjer for håndtering av 

personalsaker ved Studentsamfunnet i Ås og retningslinjer for håndtering av mistillitssaker.  

 

 

§ 5.3 INNKALLING TIL MEKLING 

En konflikt/mistillitssak søkes først ved mekling. Leder av Kjernestyret og et 

kjernestyremedlem innkaller partene til informasjonsrunde og mekling så snart det er 

opprettet en mistillitssak.  

 

 

§ 5.4 MEKLING 

Mekling foregår ved at parten som fremmer mistillit og parten det blir fremmet mistillit imot 

får forklare seg. Partene kan etter avtale ha med seg en støtteperson i møtet. Mekling skal 

protokollføres med eget personalsaksnummer uten sensitive opplysninger om de det gjelder. 

Ved håndtering av personalsaker skal retningslinjer for håndtering av personalsaker ved 

Studentsamfunnet i Ås følges.  

 

 

§ 5.5 SANKSJONER 

Sanksjoner kan bli gitt ved brudd på ordensreglement ved Studentsamfunnet i Ås, eller som 

følge av konflikt eller mistillitssaker. Alle som deltar på aktiviteter i regi av 

Studentsamfunnet eller oppholder seg på Studentsamfunnets eiendom plikter å underrette seg 

de sanksjoner som blir gitt.  
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§ 5.6 KONFLIKTER MELLOM STYRER  

Konflikter mellom styrer behandles på samme måte som beskrevet i §§ 5.1-5.5.  
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KAPITTEL 6. OPPLØSNING 
 

6.1 OPPLØSNING  
Oppløsning av Studentsamfunnet kan bare vedtas på ordinær GF med 2/3 flertall. 

Avstemmingen foretas skriftlig. Forslag om oppløsning må være gjort kjent for medlemmene 

minst 14 dager før GF. Blir oppløsninga vedtatt, holdes ekstraordinær GF en måned senere. 

For at Studentsamfunnet i Ås skal kunne oppløses, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

Sammenslutning med andre lag eller Studentsamfunn anses ikke som oppløsning. Vedtak om 

sammenslutning og nødvendige lovendringer i samsvar med dette treffes etter bestemmelse 

om lovendring. I tilfelle oppløsning tilfaller Studentsamfunnets eiendeler Studentskipnaden i 

Ås. Disse midlene kan kun benyttes til å opprette et nytt Studentsamfunn i Ås. 
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Vedlegg 2 - Sak 10: Kandidaturhefte 

  

Kandidaturhefte 
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10.1 Samfunnsstyret 

Leder 

Til valg stiller:  

 Oscar Mork 

Presentasjon av Oscar Mork 

 

Ærede Generalforsamling! 

Oscar Mork er navnet: jeg er 22 år og er i mitt 

4. år på Ås. De to siste årene har jeg sittet som 

revysjef i UKEstyret for UKA i Ås 2018, og jeg 

har siden før jul sittet på KS-stillingen som 

Festsjef for Studentsamfunnet. 

Tiden etter UKA har inneholdt en hel del 

evaluering av de siste to årene (lange 

seminarer og møter i ekte kommunal ånd), og 

jeg har merket at tanken på å være ferdig med 

å jobbe for Samfunnet passer meg utrolig 

dårlig. Jeg har derfor bestemt meg for å stille 

som Leder av Studentsamfunnet, og er innstilt 

på å holde koken videre og jobbe for at 

Samfunnet skal bli et enda bedre sted å være 

for alle Samfunnets medlemmer.  

Som medlem av UKEstyret har jeg fått mye 

erfaring i hva det innebærer å sitte i et styre og 

drifte en stor organisasjon, med alt det 

medfører av ansvar og arbeidstimer. Jeg har 

måtte takle et par vanskelige og tunge 

situasjoner som sjef for revyblokka, og 

erfaringen dette ga meg vil være svært 

verdifull å ta med seg inn i vervet som Leder. 

Jeg har også jobbet tett med de andre styrene, 

og sett verdien av hva et godt samarbeid 

medfører.  

Gjennom arbeidet som Festsjef og som 

medlem av Bodegakonsernet har jeg fått en 

særdeles god kjennskap til organisasjons-

strukturen til Studentsamfunnet, og den 

generelle driften av huset. Jeg har også jobbet 

mye med andre KSer, og jeg tror summen av 

dette har gjort meg kjent som en fyr man kan 

prate med om hva enn man måtte ha på 

hjertet. 

Som leder vil jeg være en som gjør det lett å si 

det en mener. Etter to år med møte-

virksomhet vet jeg når tiden er inne for å 

skjære gjennom og sette ned foten, men med 

nok tull og tøys utenom vil lista ligge lavt nok 

til at gode ideer og innspill får plenti med 

grobunn.  

Ellers liker jeg å se på meg selv som en livlig og 

rettferdig person, som ikke er redd for å 

innrømme feil eller si det jeg mener. Jeg er 

opptatt av å spre godt humør blant de jeg 

jobber med – man engasjerer seg frivillig, og 

da er det viktig å kose seg mens man gjør det.   

Avslutningsvis vil jeg bare takke for leselysten 

og oppmerksomheten, håper dere gir meg 

muligheten til å jobbe ett år til for samfunnet - 

godt valg!  
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Markedsføringssjef 

Til valg stiller:  

 Eirik Sønstevold 

 Solveig Borkenhagen 

Presentasjon av Eirik Sønstevold 

 

 

Ærede Generalforsamling! 

Mitt navn er Eirik Sønstevold, er 22 år og 

kommer fra Oslo beste østkant: Groruddalen. 

Jeg studerer mitt tredje år på økologi og 

naturforvaltning og ønsker herved å bli 

Samfunnets neste markedsføringssjef! 

Gjennom 1 år i førstegangstjeneste lærte jeg 

mye om meg selv og hvordan man jobber 

sammen mot et felles mål. Denne erfaringen 

tar jeg med meg når jeg ønsker å ta del som 

markedsføringssjef på Samfunnet. Høsten 

2016 engasjerte jeg meg fort i UKA, og senere 

ble det arbeid som faddersjef, i linjeforeninga, 

i markedsføringsblokka på Samfunnet og i 

revyblokka i UKA 2018.  

Etter 1.5 år i markedsføringsblokka har jeg fått 

jobbe tett med flere ledd i blokka. Blant annet 

nå som sosiale medier-ansvarlig hvor jeg 

jobber tett med markedsføringssjefen og hans 

underordnede KS’er. Dette har gitt meg et 

godt overblikk over hva slags arbeid som 

legges ned i blokka, og med det vet jeg litt av 

hva som forventes av en markedsføringssjef.  

Ås-ånden og studentmiljøet på Ås er noe som 

står hjertet mitt nært. Derfor vil jeg gjøre mitt 

ypperste for at alle føler seg velkomne på 

Samfunnet her i Ås. Ønsker du å si ja til et ja-

menneske så bør du stemme du på meg! 

Godt valg! 
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Presentasjon av Solveig Borkenhagen 

 

 
 

Ærede Generalforsamling! 

Mitt navn er Solveig Borkenhagen, jeg er 22 år 

og kommer fra Oslo. Jeg går nå på mitt tredje 

år på samfunnsøkonomi, og jeg stiller herved 

til valg som markedsføringssjef for Samfunnet i 

Ås.  

De siste årene har jeg vært en del av 

Samfunnets markedsføringsblokk, som 

markedsføringsassistent. Dette er en 

komitésjef-stilling som har ansvar for sosiale 

medier, nettside og design, samt diverse 

arbeid sammen med markedsføringssjefen og 

de andre KS-ene i blokka. Jeg har da fått jobbe 

tett med de to siste markedsføringssjefene, og 

jeg føler nå jeg er klar til å ta over den jobben. 

I løpet av min tid i markedsføringsblokka har 

jeg fått sett mye som fungerer og noen ting 

som ikke fungerer like godt. Jeg kjenner til mye 

av arbeidet som er gjort, hva som er prøvd ut 

tidligere, og hva som eventuelt ikke er jobbet 

med. Dette gjør at jeg kan jobbe videre med 

arbeid som nåværende markedsføringssjef har 

startet, og som jeg allerede har vært en del av.  

Gjennom snart tre år her på NMBU har jeg 

blitt mer og mer glad i å engasjere meg, blant 

annet i linjeforeningen Optimum, som 

faddersjef på Handelshøyskolen, som 

funksjonær under UKA 16 og 18, og 

selvfølgelig på Samfunnet. I de fleste vervene 

har markedsføring vært i fokus, og jeg har fått 

jobbe med markedsføring rettet mot 

studentene her på Ås fra flere ulike hold. Både 

fra Samfunnets side, men også gjennom arbeid 

for fakultetet og rekruttering av studenter.  

Samfunnet har mange trofaste følgere som vet 

godt at det skjer noe hver onsdag og fredag, 

og ikke nødvendigvis bryr seg så mye om hva 

det er så lenge bodegaen er åpen. De siste 

årene har derimot semesterprogrammet vokst 

og det er nå få dager i løpet av et semester det 

ikke skjer noe på Samfunnet lenger. 

Programmet har også vokst i bredden, og det 

finnes nå noe for de aller fleste Ås-studenter, 

men det er her vi må jobbe med 

markedsføringen framover. Vi må klare å nå ut 

til alle kriker og kroker på NMBU med det 

flotte programmet vi har. Hvis jeg blir valgt 

som markedsføringssjef vil jeg fokusere på å 

utforske og ta i bruk nye kanaler og metoder 

for å nå ut til en større del av Ås-studentene.  

Godt valg! 

Med vennlig hilsen  

Solveig Borkenhagen 
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Økonomisjef 

Til valg stiller:  

 Sanne Kristin Karlsen 

Presentasjon av Sanne Kristin Karlsen 

 

Ærede Generalforsamling! 

Mitt navn er Sanne Kristin Karlsen, jeg er 22 år 

gammel og kommer fra Sarpsborg. Jeg går mitt 

tredje år på økonomi og administrasjon her 

ved NMBU, og skal (selvfølgelig!) fortsette 

videre her til høsten også. 

I løpet av mine første uker på Ås, la jeg fort 

merke til det store mangfoldet som befant seg 

blant studentmassen. Til tross for et stort 

mangfold, var det samholdet blant studentene 

jeg fort forelsket meg i. Var det én ting som 

var bærebjelken i dette samholdet, så var det 

Studentsamfunnet. Å kunne få muligheten til å 

gi tilbake til Samfunnet i Ås i enda større grad, 

er noe jeg har et sterkt ønske om. Som et 

resultat, stiller jeg herved til valg som 

økonomisjef for Studentsamfunnet i Ås.  

Vi studentene på Ås, er så heldige å ha 

nærmest uendelig med muligheter til å 

engasjere oss. Personlig har jeg tatt del i 

foreningslivet, engasjert meg som funksjonær 

under UKA i 2016 og UKA i 2018, og arbeidet 

som komitesjef på Samfunnet over en lengre 

periode. 

På Samfunnet har jeg i over ett år hatt 

stillingen som KS regnskapsfører. Her har jeg 

bidratt til økonomiblokka som helhet, hatt et 

tett samarbeid med økonomisjefene, og 

dermed også fått et godt innblikk i hva 

stillingen som økonomisjef krever. Sist men 

ikke minst har jeg fått erfare hvor stort arbeid 

alle de frivillige personene på huset legger ned 

hver eneste dag for Samfunnet i Ås. Noe som 

definitivt gir meg motivasjon til å bidra enda 

mer selv!  

I vervet som regnskapsfører har jeg dessuten 

fått bred innsikt i økonomien til både Tuntreet, 

NU, Kjernestyret og Samfunnet, som jeg tror 

vil være et godt utgangpunkt for veien videre. 

Ellers vil jeg beskrive meg selv som en 

engasjert, omgjengelig og ansvarlig person. I 

Samfunnsstyret vil jeg som styremedlem være 

rolig og reflektert, selv om jeg kommer til å stå 

på mitt når det er nødvendig. I samarbeid med 

de andre i styret håper jeg at vi sammen kan 

videreutvikle Samfunnet på best mulig måte, 

til fordel for studentene. 

Stillingen som økonomisjef er krevende, både 

når det kommer til tid og arbeidsmengde. 

Likevel har jeg aldri følt meg mer klar eller 

motivert for å stille! Mine ambisjoner i vervet 

er å fortsette det gode arbeidet de tidligere 

økonomisjefene har lagt ned. Dette vil 

gjennomføres ved å forsøke å ha en god og 

ryddig oversikt over økonomien til komiteene 

på huset, ved siden av å være en så involvert 

og dedikert sjef som mulig for personene i 

blokka mi.  

Jeg håper dere har blitt litt bedre kjent med 

meg og at dere nå vil gi meg tilliten til å ha 

ansvaret for økonomien, i tillegg til å være et 

godt styremedlem for Studentsamfunnet i Ås. 

Godt valg! 

Med vennlig hilsen 

Sanne Kristin Karlsen  
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10.2 Tuntreet 

Redaktør 

Til valg stiller:  

 Anne Tove Græsdal Våge 

Presentasjon av Anne Tove Græsdal Våge 

 

 

Ærede Generalforsamling! 

I mine snart to år på Ås så er det to ting eg har 

vært sikker på: det fyrste er lidenskapen eg har 

for matlaging, og det andre er lidenskapen for 

Tuntreet. Difor stillar eg som redaktør i 

Tuntreet. Det å være med på å forme noko 

som blir til eit fysisk eksemplar. Det å få skrytt 

dei få gangane det skjer, gir ein 

byrgskapsfølelse eg ikkje hadde kjent på før eg 

kom her. Det seiast ofte at me gjer mykje utan 

å få noko for det, noko som er sant. Dette er 

ein av fleire ting eg kjem til å gjera alt eg kan 

for å forbetre. Eg vil at alle i redaksjonen, same 

om ein skrive nokre sakar her og der, skal få 

den same byrgskapsfølelsen eg får kvar gang 

det kjem ei ny utgåve. 

 

Klem frå 

Anne Tove Græsdal Våge 
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10.3 Næringslivsutvalget 

ved NMBU 

Arrangementansvarlig 

Til valg stiller:  

 Ingrid Staveland Reppe 

Presentasjon av Ingrid Staveland Reppe 
 

 
 

Ærede generalforsamling! 

Mitt navn er Ingrid Staveland Reppe og jeg 

stiller herved til valg som arrangements-

ansvarlig i Næringslivsutvalget ved NMBU. Jeg 

er 22 år gammel, kommer fra Haugesund og 

studerer 3.året fornybar energi. 

Da jeg først startet på NMBU i 2016, visste jeg 

ingenting om Ås. Et raskt google-søk viste at 

det var et lite sted i nærheten av Oslo, og det 

virket for så vidt ikke så innbydende. Jeg tok 

likevel sjansen på at jeg ville trives her, og 

dette har vist seg å være det beste valget i mitt 

liv. I løpet av mine snart 3 år i Ås har jeg 

engasjert meg i styreverv i både sosial forening 

og linjeforening som henholdsvis 

arrangementsansvarlig og markedsførings-

ansvarlig. Jeg sitter pr. dags dato som 

arrangementsassistent i NU. Disse vervene har 

gitt meg et solid grunnlag for arbeid videre i 

NU som arrangementsansvarlig.  

Arbeidet Næringslivsutvalget gjør for 

studentene er utrolig viktig med tanke på 

kontakter og grunnlaget for en framtidig 

karriere, og jeg vil nå engasjere meg i større 

grad for å gjøre dette tilbudet enda bedre- slik 

at nettopp du, kjære Ås-student, får 

drømmejobben. Gjennom flerårig jobb på 

kundesenter har jeg lært mye om å 

kommunisere med mennesker i en formell 

setting, som vil komme meg til gode ved 

bedriftskontakt knyttet til arrangementer. 

Gjennom befalsskolen i forsvaret og tidligere 

styreverv har jeg lært veldig mye om 

samarbeid, som jeg vil ta med meg og utvikle 

videre. Som person er jeg sosial og utadvendt, 

og er vanligvis å se i bodegaen både onsdager 

og fredager. Jeg har stor ansvarsfølelse, og 

liker å ha mye å gjøre. Planlegging er noe jeg 

trives med og er veldig god på. Dette anser jeg 

som viktige egenskaper i dette vervet. Om jeg 

får muligheten vil jeg videreutvikle det 

karriererettede tilbudet til studentene, slik at 

det skal bli enda lettere for dere å ta gode valg 

ved endte studier.  

Ærede generalforsamling, jeg håper dere vil 

vise meg denne tilliten. Jeg er veldig motivert 

og vil gjøre mitt ytterste for å gjøre en god 

jobb. 

Godt valg! 

Med vennlig hilsen Ingrid 
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Karrieredagsansvarlig 

Til valg stiller:  

 Synnøve Vonen Kvaal 

Presentasjon av Synnøve Vonen Kvaal 
 

 
 

Ærede Generalforsamling!  

Mitt namn er Synnøve Vonen Kvaal. Eg er 23 år 

gammal, går mitt tredje år som husdyrstudent 

og stiller med dette til val som 

karrieredagsansvarleg.  

Mine første 19 leveår tilbrakte eg på ein liten 

vestlandsgard i Førde. Deretter bar vegen 

vidare til større forhold på Ås. Her har eg fått 

moglegheit til å lære meir om det eg verkeleg 

brenn for: Jordbruk og husdyrhold. Ikkje nok 

med det - eg har også fått tatt del i det herlege 

studentlivet på Ås. Eg kunne ikkje hatt det 

betre! 

Sjølv om tida som Ås-student helst skulle vart 

evig, er det ein realitet at dei fleste av oss ein 

gong skal ut i arbeidslivet. Å skape ein arena 

der studenten kan knyte kontakt med 

framtidige arbeidsgjevarar er derfor viktig. Like 

viktig er det å gi næringslivet eit godt inntrykk 

av Ås-kandidaten. Vi har mykje å bidra med! 

Å ta omsyn til alle studieretningar er vesentleg, 

dersom karriere- og næringslivsdagen skal bli 

vellukka. Tilbakemelding frå studentane bør 

vektleggast. På denne måten kan ein nå ut til 

eit enda større mangfald av studentar og 

arbeidsgjevarar. Dette meiner eg noverande 

styre har vore flinke til.  

Personleg har eg eit godt inntrykk av tidlegare 

karrieredagar og næringlivsdagar. Eg har sanka 

inspirasjon, samt prata med aktuelle 

arbeidsgjevarar. Gode arrangement som dette 

ønsker eg å vere med på å vidareføre! 

Godt val!  

Synnøve Vonen Kvaal.  
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Sponsoransvarlig 

Til valg stiller:  

 Sivert Lie 

Presentasjon av Sivert Lie 

 

Hei 

 

Mitt navn er Sivert Lie, jeg er 21 år og går 2. 

året på Byggeteknikk og arkitektur. Jeg ønsker 

å stille som kandidat til sponsoransvarlig i NU 

fordi jeg vil fortsette å bygge videre på det 

gode grunnlaget som Nora har skapt. Jeg 

ønsker å fortsette å skape gunstige 

sponsoravtaler som gagner både den spesielle 

og den generelle student ved NMBU.  

 

Mvh Sivert Lie 
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10.4 Kjernestyret 

Studentrepresentant 

Til valg stiller:  

 Ane Magnussen 

Presentasjon av Ane Magnussen 

 

Ærede Generalforsamling 

Mitt navn er Ane Magnussen, jeg er 22 år og 

kommer fra Bryne. Dette er mitt fjerde år her 

på NMBU, og jeg studerer industriell økonomi 

ved RealTek. 

I løpet av mine snart fire år ved NMBU har jeg 

funnet stor glede i det fantastiske 

studentmiljøet vi har her. Gjennom min tid 

som engasjert har jeg blitt utrolig glad i 

Studentsamfunnet, og mener at jeg fortsatt 

har mer å bidra med til fellesskapet. Jeg stiller 

derfor herved til studentrepresentant i 

Kjernestyret. 

Det siste året har jeg sittet i Kjernestyret i kraft 

av mitt verv som leder av Studentsamfunnet. 

Gjennom virkeperioden har jeg fått bred 

innsikt i de overordnede sakene som 

omhandler investeringer, bygget, strategi og 

organisasjonsutvikling. Jeg har også fått en god 

forståelse for rammeverket vi forholder oss til 

gjennom samarbeid og avtaler med blant 

annet NMBU og SiÅs, i tillegg til å ha tilegnet 

meg kunnskap om hvordan Studentsamfunnet 

drives og hvilke utfordringer vi står overfor. 

Motivasjonen min for å fortsette i Kjernestyret 

er at jeg har lyst til å jobbe videre for at 

Studentsamfunnet skal være et engasjerende, 

gøy og lærerikt miljø for både de som jobber 

og de som bruker huset. Her spiller 

Kjernestyret et viktig rolle, ved å se langsiktig 

på drift og styring av huset og organisasjonen. 

Før jeg ble leder av Studentsamfunnet satt jeg 

i NU-styret, og har også vært innom Tuntreet 

og UKA i Ås. I tillegg har jeg hatt verv i 

linjeforening og studentforening, samt jobbet 

for SiÅs og NMBU. Som studentrepresentant i 

Kjernestyret skal man representere alle 

studenter ved NMBU, og det at jeg har bred 

erfaring både fra Studentsamfunnet og andre 

aktører på campus ser jeg på som nyttig om 

jeg får vervet.  

Jeg er lære- og samarbeidsvillig, og ser på meg 

selv som en omgjengelig person. Jeg trives 

med styrearbeid, og hører på andres innspill 

uten å være redd for å selv bli hørt. Jeg er ikke 

redd for endringer eller det å ta i et tak når det 

trengs, men mest av alt er jeg utrolig motivert 

for vervet og har et brennende ønske om å 

gjøre mitt ytterste for at Studentsamfunnet 

skal bli enda bedre for både nåværende og 

fremtidige studenter. 

Ærede Generalforsamling, jeg håper dere 

ønsker å gi meg tilliten til å fortsette å være 

med og drive samfunnsorganisasjonen 

framover gjennom Kjernestyret. 

Godt valg! 

Med vennlig hilsen 

Ane Magnussen 
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10.5 Valgnemnd 

Representant x 2 

Til valg stiller:  

  Ingen forhåndsinnmeldte kandidater 
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10.6 UKEstyret 

UKEsjef 

Til valg stiller:  

 Fimke Frederika Pijfers 

Presentasjon av Fimke Frederika Pijfers 
 

 
Ærede Generalforsamling!  

Mitt navn er Fimke Frederika Pijfers og jeg 

stiller herved til valg som UKEsjef for UKA i Ås 

2020. Jeg er 21 år gammel, kommer fra Molde 

og går tredje året på miljøfysikk og fornybar 

energi. Under UKA i Ås 2016 og 2018 jobbet 

jeg som henholdsvis funksjonær og komitésjef. 

Det har gitt meg erfaringer og opplevelser for 

livet, i tillegg til en stor kjærlighet for festivalen 

og det fantastiske studentlivet og 

engasjementet her på Ås. Nå ønsker jeg derfor 

å vie de to neste årene av mitt liv til vår alles 

kjære UKA i Ås.  

Da jeg flyttet til Ås høsten 2016 var noe av det 

første jeg gjorde å melde meg som funksjonær 

for UKA i Ås. Festivalen, dugnadsarbeidet og 

følelsen av å være med på noe så stort ga 

virkelig mersmak, og jeg søkte derfor om å bli 

komitésjef for UKA i Ås 2018. Som kjøkkensjef 

hadde jeg utrolig mye ansvar og arbeid, men til 

gjengjeld fikk jeg erfaringer og lærdom som jeg 

aldri ville vært foruten. Stillingen krevde store 

mengder samarbeid og kommunikasjon, både 

med personer på tvers av blokker og komiteer 

i UKEorganisasjonen og andre 

samarbeidspartnere. Det ga meg innsikt i hvor 

viktig det er med god informasjonsflyt og 

forståelse for andre. Samtidig fikk jeg mye 

erfaring med logistikk, personalansvar, 

teamarbeid og hvordan å holde hodet kaldt i 

stressende situasjoner. Det viktigste jeg lærte 

var likevel hvor mye jeg brenner for UKA i Ås 

og at et år som komitésjef absolutt ikke var 

nok.  

Med personalansvar for over 40 frivillige fikk 

jeg god innsikt i hvordan jeg er som leder og 

koordinator. Jeg blir lett engasjert i andres 

arbeid og liker godt å hjelpe til der jeg får lov. 

Samtidig er det utrolig givende å takle egne 

utfordringer og se at man mestrer det man har 

gått inn for. Gjennom alle mine tidligere verv 

har jeg lært at det er lite som er like 

inspirerende som å få lære noe nytt og se at 

arbeidet ditt gir resultater.  

UKA i 2020 er den 50. UKA i Ås, og mitt mål er 

at det også skal bli den mest minneverdige 

UKA så langt. Det blir også den første UKA med 

veterinærstudentene her på Campus Ås. De 

tidligere UKEne har lagt et utrolig godt 

fundament, men man må ikke være redd for å 

ta sjanser og tørre å sikte høyt. Det er viktig å 

ta vare på tradisjoner og være ydmyk ovenfor 

arbeidet som er gjort før, men samtidig er jeg 

sikker på at UKA i Ås er klar for å gå litt ut av 

komfortsonen og bryte noen barrierer. Det vet 

jeg at Ås, Thorvald og Tora har kapasitet til. 

Godt valg!  

Med vennlig hilsen  

Fimke Frederika Pijfers  
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Serveringssjef 

Til valg stiller:  

 Guro Lervik Arntsen 

 Mildrid Angard Hoff 

Presentasjon av Guro Lervik Arntsen 

 

Ærede generalforsamling! 

Mitt navn er Guro Lervik Arntsen og jeg stiller 

til valg som serveringssjef for UKA i Ås 2020. 

Jeg er 23 år gammel, kommer fra Nittedal og 

studerer bioteknologi og går nå mitt fjerde år 

her på NMBU. 

Da jeg for snart fire år siden kom hit til Ås, 

hadde jeg aldri sett for meg hvor mye student-

livet kom til å bety for meg.  Med nå noen år 

bak meg som student har jeg fått kjenne godt 

på hvor mye Ås har gitt meg og da spesielt på 

grunn av alt engasjementet og den store 

dugnadsånden som finnes her hos studentene.  

Etter mitt første år på Ås innså jeg at jeg 

ønsket å bidra mer til alt som skjer på campus 

og har siden den gang både vært med som 

funkis i UKA i Ås 2016, blitt med i sosial 

forening, vært en del av styret der og har nå 

vært med i barkomiteen på samfunnet i snart 

2 og 1/2 år. 2 av disse årene har jeg jobbet 

som NK bar, der jeg har fått mange gode 

erfaringer og blitt godt kjent med hvordan 

festkveldene her på huset går for seg. Men det 

som har gitt meg aller mest av mine verv, må 

nok være som serveringsassistent for UKA i Ås 

2018. 

Som serveringsassistent fikk jeg en veldig god 

oversikt over hva hele serveringsblokken 

gjorde til enhver tid og hadde hele tiden et 

godt samarbeid sammen med 

serveringssjefen. Dette har ført til at jeg 

allerede vet godt hvilke oppgaver som gjøres 

av serveringssjefen og KSene innenfor 

serveringsblokken, i tillegg til endringer eller 

forbedringer som kan gjøres. Jeg trivdes veldig 

godt som serveringsassistent og vil gjerne ta 

steget videre å sitte i UKEstyret, for å kunne 

utvikle meg videre og kunne bidra å enda en 

gang få være en del av noe av det beste som 

skjer her på Ås.  

For meg som et styremedlem er det viktig at 

alle skal bli hørt og at ingen skal føle på at de 

ikke får sagt sitt, det er viktig å hjelpe 

hverandre frem for at dette skal gå hele veien. 

Jeg kommer ikke til å sitte stille som 

serveringssjef, men gjøre det jeg kan for å 

representere serveringsblokken så godt jeg 

kan, i tillegg vil jeeg at styret skal bli en god og 

samlet gjeng som sammen tar gode 

avgjørelser.  

Etter å ha vært med å skape UKA i Ås 2018 har 

jeg en stor motivasjon for å fortsette til UKA i 

Ås 2020! Nå som UKA i Ås skal holdes for 50. 

gang har jeg et sterkt ønske om å kunne være 

med å føre videre alt det gode som ble skapt 

til UKA i Ås 2018 og å skape noe nytt som vil 

være med å få Norges lengste kulturfestival 

opp til nye høyder!  

Jeg vet at dette vil ta mye tid og vil gi meg nye 

utfordringer, noe jeg er veldig klar for. Jeg 

håper dere vil gi meg tilliten til dette vervet.  

Godt valg! 

Med vennlig hilsen 

Guro Lervik Arntsen 
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Presentasjon av Mildrid Angard Hoff 

 

 

Ærede Generalforsamling! 

Mitt navn er Mildrid Angard Hoff, og jeg stiller 

herved til valg som serveringssjef i UKEstyret 

2020. Jeg er 21 år og kommer fra Lillehammer, 

og jeg er nå inne i mitt andre år på 

Bioteknologi. Akkurat for øyeblikket er jeg 

leder for linjeforeningen til KBM, og har 

engasjert meg i sosialforening, hvor jeg trives 

veldig godt.  

Noe av det første jeg lærte da jeg kom til Ås 

var at dugnadsånden her er sterk. Veldig 

mange studenter bruker mye av sin fritid for at 

alle studentene skal ha det så bra som mulig, 

og for at de skal ha mange ulike og unike 

tilbud. Det var derfor et lett valg for meg å 

melde seg inn i barkomiteen allerede den 

første høsten. Barkomiteen ga mersmak, da 

samholdet og samarbeid mot et felles mål var 

noe jeg virkelig fikk sansen for. 

Under UKA 2018 bestemte jeg meg for å ta på 

meg verv som NK-bar, og da fikk jeg et enda 

større innblikk i hva som kreves under en 

festkveld i UKA. Blant annet lærte jeg hva som 

kreves og fungerer rent praktisk, og at det 

alltid vil være rom for forbedring. Denne 

perioden gjorde at jeg forstod hvorfor UKA var 

noe at det første jeg fikk høre om da jeg kom 

til Ås, og hvorfor den betyr så mye for så 

mange. Jeg har uten tvil fått mer lyst til å 

bruke de kunnskapene jeg har tilegnet meg i 

andre verv og erfaringer for å kunne bli med 

på å skape det som skal bli UKA i Ås 2020.  

Som person er jeg glad og strukturert, og vil 

veldig gjerne ta i et tak. Jeg er også åpen for 

andres meninger og forslag, men er likevel ikke 

redd for å ta den siste beslutningen. Dette er 

egenskaper jeg ser på som avgjørende når 

man skal innta rollen som Serveringssjef for 

UKA i Ås, og jeg mener at jeg har de 

kvalitetene som skal til for å gjøre denne 

jobben på en god måte.  

UKA i Ås 2018 var bare en rekke av herlig 

dager etter hverandre, og nå vil jeg bidra til at 

UKA 2020 skal bli enda litt bedre.  

Godt valg! 

Mvh 

Mildrid Angard Hoff 
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Administrasjonssjef 

Til valg stiller:  

  Helene Storlien 

Presentasjon av Helene Storlien 

 

Ærede Generalforsamling! 

Mitt navn er Helene Storlien og jeg stiller 

herved til Administrasjonssjef i UKEstyret!  

Under UKA i 2014 besøkte jeg Ås for første 

gang. Ei bygdejente fra Veldre i Ringsaker ble 

møtt av et yrende studentliv. Det var duket for 

3000 m øl på Storebrand og Ylvis skulle holde 

konsert i Aud.Max. Dette var mitt første møte 

med UKA i Ås. Det ble da et faktum, jeg skulle 

starte på NMBU og jeg ville oppleve 

UKEmagien igjen og igjen.   

Jeg er nå 22 år, går tredje året industriell 

økonomi og dette er min store mulighet til å 

bidra! I løpet av mine år her på NMBU har jeg 

engasjert meg i ulike verv og foreninger. Jeg er 

med i ordensvern hvor jeg nå sitter som 

komitesjef. Tidligere har jeg vært NK sponsor 

for UKA 2018 og jeg har hatt ulike styreverv i 

Bygdeungdomslaget. Mine erfaringer herfra 

har gitt meg et godt grunnlag innenfor 

organisering og styrevirksomhet.  Jeg liker å ha 

orden i sysakene og jeg elsker utfordringer. Jeg 

tror dette vil være positivt i vervet som 

Administrasjonssjef i UKEstyret.  

Det er mange ulike grunner til at jeg stiller til 

valg som Administrasjonssjef for UKA 2020. 

Derfor har jeg valgt å oppsummere de viktigste 

grunnene til at jeg stiller i tre punkter: 

- Jeg ønsker å gi mer tilbake til 

studentlivet her på Ås.  

- Jeg ønsker å utfordre meg selv, lære 

mye nytt, ha det artig og samarbeide 

med en gjeng dyktige folk.   

- Og viktigst av alt; jeg ønsker å bidra til 

at UKA 2020 blir minst like bra som 

tidligere år!  

Godt valg! 

Helene Storlien 
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Arrangementssjef 

Til valg stiller:  

  Miranda Dørum 
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Markedsføringssjef 

Til valg stiller:  

 Tonje Marit Brekken 

Presentasjon av Tonje Marit Brekken 

 
Ærede Generalforsamling 

Jeg heter Tonje Marit Brekken, har akkurat fylt 

23 år og går siste året av bachelor i 

landskapsingeniør. Til høsten begynner jeg på 

master i By- og Regionplanlegging. 

Har i løpet av studietiden min forelsket med i 

dugnadsånden ved NMBU og sett viktigheten 

av studenter som vier mye tid og energi for at 

vi alle skal få en uforglemmelig studietid. Stiller 

derfor til valg som markedsføringssjef for UKA i 

Ås 2020. 

Siden jeg startet på NMBU har jeg engasjert 

meg både sosialt og faglig. Jeg startet det hele 

som vakt under UKA 2016, senere ordensvern 

og sprellemann samtidig. Videre har jeg vært 

leder i stedsforening og økonomiansvarlig for 

både håndballag og linjeforeningen Terra 

Forma. Halvveis i første året fikk jeg jobb og 

ble med i Innsatsstyrken til Forsvaret. Under 

UKA 2018 tok jeg på meg ekstra vakter i 

foreningsbar og ofret karakterer og helse for å 

promotere UKA i Ås med STUNT. Nå 

engasjerer jeg meg som 

programrådsrepresentant og sprer masse 

glede til menneskene rundt meg, med og uten 

blå kjole. 

I førstegangstjenesten min hadde jeg 

hovedansvaret for å lage dimisjonsfilm og jeg 

satt med hovedansvaret for sosiale medier til 

innsatstyrken jeg hadde plikttjenesten i. 

Innsatsstyrken satte søkerrekord til neste 

opptak, som følge av mitt arbeid. Interessen 

for markedsføring vokste seg større etter et 

knakende godt år sammen med STUNT.  

Nå vil jeg gjerne være med på føre det gode 

arbeidet videre og komme med strategiske 

forslag til markedsføring. Jeg vil være tidlig ute 

med å opprette god dialog med Bodegastyret 

på Adamstuen for å knytte nye bånd som blir 

viktige fremover. Jeg vil også at UKEradioen 

skal ta nye steg og bli podkast som kan filmes 

og nå ut til flere enn Thorvald og Tora. Dette 

er noen av ideene jeg ser frem til å jobbe 

videre med.  

Som en del av UKEstyret vil jeg fungere som en 

motiverende og strukturert leder. Jeg har 

mange ideer selv, men tror at de beste ideene 

kommer fram ved godt samarbeid. Jeg er høyt 

motivert, gir hundre prosent i verv jeg tar på 

meg og jeg erfart at jeg innehar egenskapene 

til å ha mange baller i luften samtidig.  Hvis 

dere gleder dere like mye som meg til UKA i Ås 

2020, håper jeg at jeg får deres tillitt.  

Takk for meg og godt valg! 
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Revysjef 

Til valg stiller:  

 Synneva Gjelland 

Presentasjon av Synneva Gjelland 
 

 
 

T: Åååå, UKErevy 2018 var sykt gøy! Men hva 

skal vi gjøre med UKErevyen 2020? Skal vi bare 

- kaste den i søpla? 

S: NEEEEIII! Man kan jo stille som revysjef!  

T: Åååå, nå skjønte jeg det – endelig! *frys, 

high five* 

  

Velkomne med æra, samtlige på 

generalforsamling!  

Mitt namn er Synneva Gjelland, men du kan 

kalle meg sjef. REVYSJEF! Eg er oppvakse i ein 

dal på Voss, der mine sambygdingar laga revy 

to gonger i året. Det var mykje revy, sjølv om 

det ikkje alltid var like høg profesjonalitet. 

UKErevyen er soleis i ein litt annan liga, og å 

vere med på den i 2018 var til stor lærdom. Eg 

fekk god innsikt i dei fleste sidene av 

produksjonen og skjønar at alle må vere 

samarbeidsvillige og ha revyen som felles 

prosjekt for at det skal lukkast. Det er samspel 

på høgste nivå og i stor grad ei sosial affære, 

noko som passar meg midt i blinken.  

Sjølv er eg glad i å administrere og styre, og ha 

oversikt over det som går føre seg både på 

scenen og i kulissane. Som sjef kjem eg til å få 

sette saman ein gjeng som forhåpentlegvis er 

like gira som meg og som vil vere med på å 

lage ein revy som er Ås-publikummet (med 

omegn sjølvsagt) verdig. Det finst folk i Ås som 

er skikkeleg gode på revy, som greier å få 

nesten alt til å bli morosamt. Dei vil eg ha med 

på laget og saman skal me lage ein UKErevy 

me kan vere skikkeleg stolte av. 

Kvifor du bør stemme på meg, sa du? 

Framtidige revynestsjef Tanita Skyttermoen 

Guldbrandsen utdjupar:  

«Du husker kanskje Synneva fra legendariske 

øyeblikk som kjederøykeren i finalenummeret 

under miniUKErevyen, andregitarist under 

pikenes russevise og andre storslagne 

UKEskuespiller-prestasjoner? Vel, jeg husker 

henne best som en lusekoftekledd vossing som 

ikke klarte å holde kjeft på første øving. Likevel 

får hun min stemme i dag, for jeg vet at hun 

kommer til å sette sammen og lede en 

vanvittig dyktig og engasjert revyblokk. I tillegg 

har hun lovet meg at jeg skal få bli Biden til 

hennes Obama. Eneste grunnen til at jeg 

stemmer på henne. Neida (joda). Hilsen Tanita 

(Erna).» 

Mange gode grunnar til å stemme på meg som 

UKErevysjef der, ser de. Me går ein ny 

UKEperiode i møte, men aller aller viktigst; me 

går ein ny UKErevyperiode i møte.  Til dette 

trengs ein leiar. Ein med bein i nesa. Briller på 

tuppen av nasa. Og lugg over brillene på 

tuppen av nasa. Leit ikkje lenger. 

Godt val! 

Beste helsing 

Synneva Gjelland 
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Salgssjef 

Til valg stiller:  

 Anders Kristoffer Halsvik Sandnes 

Presentasjon av Anders Kristoffer Halsvik 
Sandnes 

 

Ærede Generalforsamling. 

Mitt navn er Anders Kristoffer Halsvik Sandnes, 

og jeg stiller herved til salgssjef for UKA i Ås 

2020. 

Jeg er 21 år, og kommer fra et lite sted som 

heter Flatanger i Nord-Trøndelag og studerer 

naturforvaltning på mitt tredje år her på Ås. 

I UKA2018 var jeg med i UKEbandet, og fikk på 

denne måten en føling med hvor mye tid og 

innsats man må legge ned for å klare å jobbe 

fram et godt sluttprodukt. Som salgssjef har 

man ansvar for alle komiteene i salgsblokka, 

dette inkluderer alt fra sponsorforhandlinger 

til å være altmuligmann når det kommer til 

gjennomføringa av UKA. Det brede 

ansvarsområdet er noe av det som frister meg 

med vervet. Salgssjefen har et stort ansvar, og 

jeg er lover ovenfor dere, aktive brukere av 

Studentsamfunnet, at jeg skal gjøre mitt aller 

beste for at UKA i Ås 2020 skal bli en minst like 

artig kulturfest som det den var nå i høst. 

Som salgssjef og leder for en viktig blokk vil jeg 

ha fokus på god kommunikasjon og trivsel. Jeg 

har sansen for praktiske løsninger, og vil at det 

skal være lavterskel å komme med spørsmål, 

ønsker og innspill, slik at vi sammen kan finne 

løsninger. Vi vet jo alle at ved å bruke tid og 

energi blir det artigere å jobbe med 

utfordringer, som kanskje ved første øyekast 

virker tunge. Dette vil jeg ta med meg inn i 

vervet, og jeg vil fokusere på trivsel og 

samhold innad i blokka. Sammen håper jeg vi 

kan bygge opp ei solid og handlekraftig 

salgsblokk, og gjøre UKA2020 til alle ås-

studenters lengste høydepunkt! 

Godt valg! 
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Økonomisjef 

Til valg stiller:  

 Ingen forhåndsinnmeldte kandidater 
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Vedlegg 3 – Sak 6: Revisors rapport 

 


